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Методика мікроскопічно контрольованої 
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Значна поширеність пігментних новоутворень шкіри, зважаючи на особливості пухлинного прогресу, 
у тому числі меланоми шкіри, у дитячій популяції виводить проблему раціонального видалення пігментних 
об’єктів шкіри в одну з найактуальніших, яка з огляду на існуючі ускладнення та негативні результати лі-
кування потребує негайного вирішення з урахуванням можливостей сучасного обладнання та мініінва-
зивних лікувальних підходів до лікувальної тактики цієї складної патології.

Мета – підвищити якість лікування пацієнтів за рахунок уточнення показань до хірургічного лікування 
пігментних невусів шкіри та методу безрецидивного видалення.

Матеріали та методи. Проаналізовано 550 клінічних випадків меланоцитарних новоутворень шкіри 
різної локалізації в дітей різного віку, які перебували на стаціонарному лікуванні в клініці дитячої хірургії 
Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова протягом 2009–2020 рр. Усі спо-
стереження розділені на два періоди: ретроспективний (2009–2017 рр.) – 350 пацієнтів; проспективний 
(2018–2020 рр.) – 200 пацієнтів. Серед пацієнтів ретроспективного періоду в 11 випадках діагностовано 
меланому шкіри, а серед дітей проспективного періоду – у 3 випадках. Аналіз медичної документації дав 
змогу виявити 18 (3,85%) випадків рецидивного (продовженого) перебігу меланоцитарних невусів у дітей 
різних вікових груп, 10 (55,56%) дівчат та 8 (44,44%) хлопчиків.

Результати. У групі проспективного дослідження в 138 пацієнтів незалежно від віку та статі на основі 
отриманих даних відносно оптимальної конфігурації післяопераційної рани та найбільш раціонального 
способу видалення пігментних новоутворень шкіри вдалось уникнути неповного видалення об’єкту при 
гарних естетичних результатах.

За отриманими даними, індекс обґрунтованості біопсій, необхідний для визначення меланоми шкіри, 
протягом усього періоду дослідження становив 39,29. При цьому за ретроспективний період спостережен-
ня індекс обґрунтованості біопсій був у межах 31,82, а в проспективний період – 66,66, тобто зниження 
величини індексу відбулося в 2,09 раза, або на 52,27%.

Висновки. Застосування в клінічній практиці запропонованого методу інцизійної біопсії дало змогу 
знизити кількість рецидивів патології в 5,2 раза, з 2,60% у ретроспективному періоді до 0,50% у проспек-
тивному періоді, (р<0,05).

Раціональний індивідуальний підхід щодо уточнення показань до хірургічного лікування пігментних 
невусів шкіри дав змогу знизити на 52,7% індекс обґрунтованості біопсій.

Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. Протокол дослідження ухвале-
но Локальним етичним комітетом усіх зазначених у роботі установ. На проведення досліджень отримано 
інформовану згоду батьків дітей.

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Ключові слова: пігментні новоутворення шкіри, діти, біопсія, рецидиви.
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Вступ
У пацієнтів із меланоцитарними новоутворення-

ми шкіри (МНШ) найбільш радикальним методом 
лікування, так званим «золотим стандартом», 
на думку багатьох сучасних дослідників, є хірургіч-
не видалення – ексцизійна біопсія [1]. Особливо це 
важливо за наявності диспластичних (атипових) не-
вусів, що часто поєднуються з внутрішньодермаль-
ними і в окремих випадках можуть трансформува-
тися в поверхнево поширену меланому шкіри (МШ) 
[13]. Слід зазначити, що остаточний діагноз «дис-
пластичний невус» (пігментний невус – ПН) потріб-
но встановлювати тільки після гістологічного дослі-
дження, оскільки клінічно відрізнити прогресуючий 
ПН від ранньої меланоми неможливо [16].

За рекомендаціями більшості авторів, при ексци-
зійній біопсії на всю товщину шкіри захоплення здо-
рових тканин має становити 2–10 мм від границі 
новоутворення, а після виявлення МШ рекомендо-
вана реоперація – висічення післяопераційного руб-
ця [16]. Під час гістологічного дослідження біоптатів 
обов’язковими є: визначення максимальної товщи-

ни пухлини за Breslow (у мм); визначення рівня ін-
вазії за Clark; визначення виразкування первинної 
пухлини; визначення мітотичного індексу (кількість 
мітозів на 1 мм2) при товщині пухлини до 1 мм 
включно; наявність транзиторних або сателітних 
метастазів; нейротропізм; десмоплазія, оцінка країв 
резекції на наявність пухлинних клітин.

Під час визначення поширення меланоцитарного 
об’єкта шкіри виникають труднощі з макроскопіч-
ною оцінкою їхнього субклінічного поширення, 
тому первинно визначений розмір необхідної зони 
безпеки (площа хірургічного охоплення здорових 
тканин) у разі видалення ПН може виявитись необ-
ґрунтовано великим або недостатнім. Зазвичай під 
час гістологічного дослідження біоптатів встанов-
люється глибина інвазії та відстань від країв висі-
чення шляхом дослідження паралельних шарів пре-
парату [11].

Однак за даного методу поза полем дослідження 
можуть опинитися невусні клітини, розташовані 
між поверхнями проведених зрізів біоптату, що яв-
ляють собою не попереджуваний ризик рецидивів. 
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Цю небезпеку рекомендують знизити шляхом збіль-
шення кількості гістологічних зрізів, але існує певна 
складність у тому, що чим більші розміри видалено-
го утворення, тим більша відстань між зрізами 
та тканинами, які піддаються мікроскопії [6,10].

Для зниження подібних ризиків рецидивів засто-
совують методи мікроскопічно контрольованої хі-
рургії (МКХ), мета яких полягає в гістологічному 
підтвердженні повноти видалення проблемних тка-
нин, що містять меланін, при максимальному збере-
женні здорових тканин, це особливо важливо в ес-
тетично значущих ділянках (обличчя, відкриті 
ділянки тіла тощо). Крім того, методи МКХ поєдну-
ють із тривимірним гістологічним контролем [2,4].

Існує декілька методів МКХ, кожний із яких має 
переваги та недоліки:

І. Хірургія Frederic E. Mohs (1938)(«Microscopi-
cally controlled surgery»), за якої тканину видаляють 
у вигляді чаші. Переваги цієї методики – повний 
контроль країв розрізу, можливість закриття рани 
шкіри в день операції. Недоліки – наявність значної 
кількості артефактів, що спонукають до помилок, 
складність і трудомісткість, втрата якості при кріо-
статному виготовленні зрізів.

ІІ. «Мюнхенський метод» (горизонтальні східчас-
ті розрізи, що дає змогу видалити пухлину у формі 
циліндра). Переваги – чітке визначення повноти ви-
далення тканин за рахунок отримання тканини пух-
лини в повному об’ємі, збереження умов для по-
вторного проведення досліджень, можливість 
закриття рани шкіри в день операції. Недоліки – об-
межена оцінка епідермісу, необхідність багаточис-
ленних зрізів при дослідженні та значного досвіду 
для інтерпретації отриманих результатів.

ІІІ. Метод «Тюбінгентського торта» і «техніка кек-
су» (біопсія єдиним блоком із виділенням його кра-
їв та основи на нативній або фіксованій тканині біо-
птату). Переваги – повний контроль усіх країв 
біоптату протягом одного сеансу гістологічного до-
слідження, підходить для великих(«Тюбінгентський 
торт») та малих («техніка кексу») об’ємів видалених 
тканин. Недоліки – трудомісткий при малих об’ємах 
видалених тканин, середина біоптату погано підда-
ється аналізу. 3.1. Модифікація методу – «галета» 
(додаткове відділення країв та основи біоптату в міс-
цях скупчення меланіну). Переваги – повний кон-
троль країв розрізу. Недоліки – складний напрямок 
розрізу та необхідність «подвійного» гемостазу 
(пухлини та країв розрізу). 3.2. Модифікація методу 
«прямокутна процедура» (кутасте видалення біо-
птату для кращого відділення країв розрізу). Пере-
ваги – можливість повного контролю країв розрізу. 

Недоліки – складний напрямок розрізів та кутасті 
ранові дефекти. 3.3. Модифікація методу «квадратна 
техніка» (видалення країв біоптату на фіксованому 
препараті). Переваги – повний контроль країв роз-
різу. Недоліки – унаслідок попередньої фіксації ма-
теріалу рівний розріз із боку периферії утруднений. 
3.4. Модифікація методу «рів перед валом» (периме-
трична техніка: спочатку видаляють периметр утво-
рення, а потім – центральний фрагмент). Переваги – 
можливість повного контролю латерального краю 
розрізу, природна первинна локалізація основної 
пухлинної маси на «початковому місці» з гігієнічних 
міркувань. Недоліки – застосування доцільне тільки 
для поверхневих утворень, оскільки основа може 
досліджуватися лише після периферії.

IV. Техніка «нарізки хліба» (вертикальні ступін-
часті розрізи). Переваги – чітке визначення повноти 
видаленої тканини при відповідному рівні дослі-
дження, можливе відтворення (повтор) досліджен-
ня, простота та відсутність артефактів. Недоліки – 
необхідність виготовлення та  аналізу значної 
кількості тільки випадкових вертикальних зрізів, 
особливо при великих об’ємах видалених тканин, 
що супроводжується наявністю діагностичних про-
галин. 4.1. Модифікація методу «техніка картогра-
фії» (вертикальні ступінчасті розрізи та додаткові 
(пробні) зразки з кромки пухлини). Переваги – чіт-
ке визначення повноти видалення тканини, можли-
вість відтворення (повторного) дослідження 
та проб, відсутність артефактів. Недоліки – громізд-
ке документування локалізації зразків при виготов-
ленні зрізів, наявність діагностичних прогалин при 
великих об’ємах біоптатів [2,3,5,7].

Однак, незважаючи на всі переваги Mohs-хірургії 
та її численних модифікацій, що дало змогу їм уві-
йти до всіх європейських та американських прото-
колів лікування немеланомних раків шкіри, ці мето-
дики повністю не  забезпечують можливості 
безрецидивного видалення саме МНШ.

Зважаючи на особливості пухлинного прогресу, 
у тому числі МШ, а також на поширеність патології 
в дитячій популяції, проблема раціонального вида-
лення пігментних об’єктів шкіри є однією з найак-
туальніших, яка з  огляду на  існуючі негативні 
ускладнення та результати потребує негайного ви-
рішення з урахуванням можливостей сучасного об-
ладнання та мініінвазивних лікувальних підходів 
до лікування цієї складної патології.

Мета дослідження – підвищити якість лікування 
пацієнтів за рахунок уточнення показань до хірур-
гічного лікування пігментних невусів шкіри (ПНШ) 
та методу безрецидивного видалення.
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Матеріали та методи дослідження
Проаналізовано 550 клінічних випадків МНШ 

різної локалізації в дітей різного віку, які перебували 
на стаціонарному лікуванні в клініці дитячої хірур-
гії Вінницького національного медичного універси-
тету імені М. І. Пирогова протягом 2009–2020 рр. Усі 
спостереження поділено на два періоди: ретроспек-
тивний (2009–2017 рр.) – 350 пацієнтів; проспектив-
ний (2018–2020 рр.) – 200 пацієнтів. Серед пацієнтів 
ретроспективного періоду МШ діагностовано 
в 11 випадках, а серед дітей проспективного періо-
ду – у 3 випадках.

Загальна кількість випадків і вивчення віддале-
них результатів оперативних втручань дали змогу 
визначити методи покрокової, послідовної діагнос-
тики, удосконалити методи ексцизійної біопсії 
МНШ з подальшим широким їх застосуванням, які 
дали змогу, крім зниження частоти післяоперацій-
них рецидивів, отримати гарні функціональні та ес-
тетичні результати.

Паралельно з вивченням архівних даних гістоло-
гічних протоколів дослідження іншим об’єктом 
аналітичної діяльності були карти амбулаторних 
і стаціонарних хворих ретроспективного та про-
спективного періоду дослідження. Такий метод ана-
лізу різнопланової медичної документації дав змогу 
виявити 18 (3,85%) випадків рецидивного (продо-
вженого) перебігу меланоцитарних невусів у дітей 
різних вікових груп, 10 (55,56%) дівчат та 8 (44,44%) 
хлопчиків.

Під час збору анамнезу серед пацієнтів із ПНШ 
особливу увагу приділено симптомам неспокою 
(активації), які враховано у виборі тактики ліку-
вання, зокрема: свербіж у ділянці невуса, випадін-
ня волосся з його поверхні, зміна кольору та обри-
сів, поява виразок та кровотечі з поверхні невуса, 
збільшення розмірів новоутворення, зникнення 
помереженості шкіри в ділянці невуса, вузлоутво-
рення тощо.

Для запам’ятовування можливих симптомів ак-
тивації використано російськомовний мнемонічний 
спосіб «ФИГАРО»: Ф – форма, яка випинається над 
поверхнею шкіри; И – зміна розмірів за рахунок 
прискореного росту утворення; Г – границі нерівні, 
краї покраяні; А – асиметрія, одна половина пухли-
ни відрізняється від іншої; Р – розміри крупні (діа-
метр пухлини зазвичай перевищує 5 мм); О – за-
барвлення нерівномірне.

Цитологічне дослідження застосовано тільки 
за наявності виразкувань новоутворень, оскільки 
метод не дає змоги достеменно встановити діагноз 
МШ.

Дерматоскопію ПНШ проведено як за допомогою 
оптичної лупи ×3, так і за допомогою епілюмінісцент-
ного мікроскопа, який дає змогу зробити прозорим 
роговий шар епідермісу. При цьому з великою долею 
вірогідності можна визначити небезпечність невуса 
на основі системи «ABCDE»: А – asymmetry (асиме-
тричність пігментного утворення); В  – border 
irregularity (нерівність контуру); С – color (неоднако-
вий колір різних частин невуса); D – diameter (діаметр 
утворення ≥6 мм); Е – evolving (мінливість об’єкта).

Дослідження виконано відповідно до принципів 
Гельсінської декларації. Протокол дослідження 
ухвале-но Локальним етичним комітетом усіх зазна-
чених у роботі установ. На проведення досліджень 
отримано інформовану згоду батьків дітей.

Результати дослідження та їх обговорення
Основною відмінністю Моhs-хірургії від класич-

ного хірургічного висічення пухлинних об’єктів 
є поетапне їх видалення з одночасним етапним гіс-
тологічним контролем та визначенням поширеності 
пухлини з прив’язкою 3D-просторовою орієнтацією, 
що забезпечує повне видалення новоутворення з мі-
німальним залученням оточуючих здорових тканин 
та мінімізує операційний дефект, забезпечуючи най-
кращий естетичний результат.

Етапи Моhs-хірургії:
І етап – видалення пухлини в клінічно видимих 

межах. Одразу після видалення біоптат після інтра-
операційного забарвлення та просторового марку-
вання досліджують морфологом для визначення 
можливих ділянок, у яких можуть бути пухлинні 
клітини.

ІІ етап – за наявності залишкових вогнищ пухли-
ни в краях резекції виконують досічення «проблем-
них» із відступом по 1–2 мм та подальшим їх гісто-
логічним дослідженням (доки всі краї резекції 
не будуть «чистими»).

ІІІ етап – реконструктивна операція, під час якої 
рановий дефект ліквідують із застосуванням однієї 
з методик, що забезпечує найкращий естетичний 
ефект.

У зв’язку з тим, що кожний хірургічний етап 
у разі такого способу лікування супроводжується 
обов’язковим гістологічним дослідженням біоптату, 
загальна тривалість лікувальної процедури стано-
вить значний проміжок часу, а наявність протягом 
тривалого часу відкритої ранової поверхні негатив-
но відбивається на якості гістологічної верифікації, 
оскільки застосовуються спеціальні методи забарв-
лення препаратів і фіксація зразків шляхом заморо-
жування, а також може значно погіршувати умови 
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загоєння рани первинним натягом через кратеропо-
дібну (блюдце подібну) форму післяопераційної 
рани, що своєю чергою негативно позначається 
на результатах лікування (особливо в естетично зна-
чущих ділянках).

Для уникнення зазначених недоліків МКХ, врахо-
вуючи отримані власні дані та раціональні принци-
пи мікрографічної хірургії, нами розроблено мето-
дику ексцизійної біопсії МНШ у вигляді біоптату 
трапецієподібної форми (рис. 1) [9].

Етапи запропонованої методики ексцизійної 
біопсії ПНШ для ілюстрації наведено на основі 
клінічного прикладу (рис. 2).

Клінічний випадок
Хворий Г., віком 15 років, МКСХ №8060, госпіта-

лізований до хірургічного стаціонару з діагнозом 
«Пігментний невус поперекової ділянки з травму-
ванням». Після передопераційної підготовки під за-
гальним знеболюванням пацієнтові проведено опе-
ративне втручання (протокол операції №414): 
Видалення пігментного невуса.

Облямовуючий розріз на цьому етапі виконують 
до рівня базальної мембрани епідермісу (локалізації 
меланоцитів, розташованих у базальному шарі) гли-
биною до 1,0 мм. Про достатню глибину розрізу 
свідчить поява «кров’янистої роси», оскільки безпо-
середньо сам епідерміс не містить кровоносних су-
дин, а його живлення відбувається за рахунок дерми 
через базальну мембрану.

У подальшому біоптат, починаючи від одного 
з його кутів, підіймають затискачом догори у на-

прямку до зовнішніх (латеральних) країв рани під 
постійним натягом медіальної частини об’єкта ле-
зом скальпеля, під нахилом ≈ 30о.

Під постійною тракцією догори об’єкта, який під-
лягає видаленню (біоптату), враховуючи природну 
хвилеподібну складчастість профілю базальної 
мембрани, продовжують виділення повношарового 
клаптя за наміченим шляхом розрізу нижче рівня 
базальної мембрани з підшкірно-жирової кліткови-
ни. Кут леза скальпеля відносно рівня шкіри збері-
гає нахил ≈30�. На остаточному етапі оперативного 
втручання повношаровий пасмо-біоптат висікають 
одним блоком, обов’язково разом із підшкірно-жи-
ровим прошарком безпосередньо до рівня поверх-
невої фасції (рис. 3).

Схема та загальний вигляд післяопераційної рани 
наведено на рис. 4.

Післяопераційна рана загоїлася первинним на-
тягом. Під час огляду пацієнта через 6 місяців після 
оперативного втручання виявлено: післяоперацій-
ний рубець м’який, еластичний, без ознак келоїд-
ної / гіпертрофічної трансформації. Ознаки рециди-
ву патологічного процесу відсутні.

У групі проспективного дослідження в 138 пацієн-
тів незалежно від віку та статі, на основі отриманих 
даних відносно оптимальної конфігурації післяопе-
раційної рани та найбільш раціонального способу 
видалення пігментних новоутворень, висічення 
останніх виконано скальпелем (переважно з лезом 
№10 або 15, які завдяки високому ступеню ергономі-
ки та стабільно гострій ріжучій кромці по всій до-
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вжині дали змогу виконати різи шкіри без надлишко-
вих зусиль, що, своєю чергою, сприяло плавному 
регулюванню будь-якої траєкторії розрізу), унаслідок 
чого в усіх випадках вдалось уникнути неповного ви-
далення об’єкта при гарних естетичних результатах.

За отриманими результатами, показання для ви-
конання біопсії запропонованим методом такі:

1. Локалізація невусного утворення в тяжкодос-
тупних місцях.

2. Необхідність застосування зберігаючих опе-
раційних методик.

3. У разі необхідності первинного повного (оста-
точного) видалення пухлин (за неможливості по-
вторного втручання), у процесі виконання якого 
передбачається застосування трудомістких методик 
закриття післяопераційної рани.

4. Необхідність обов’язкового підтвердження 
повної локальної резекції меланоцитарного об’єкта 
за його агресивного росту.

5. При продовженому / рецидивному перебігу 
патології.

Дослідження рецидивного перебігу патології ви-
явило, що рецидиви МНШ в дітей були на різних 
ділянках шкіри, але найчастіше в ділянці тулуба 
(44,44%) та шкіри голови і шиї (27,78%), у переваж-
ній більшості випадків – 11 (61,11%), рецидиви 
 виникали в період від 5 до 6 місяців із моменту 
 первинного втручання (операція/травматичне по-
шкодження).

Під час дерматоскопічного дослідження рециди-
вів пігментних утворень, проведеного у всіх випад-
ках їх виникнення, візуалізовано пігментні вкра-
плення у  вигляді грудок меланіну. Визначені 
гіперпігментовані глобули виявлено одночасно з фе-
номеном «радіальної променистості», відсутньої 
при МШ, які межують із безструктурними зонами.

Характерною дерматоскопічною ознакою при ре-
цидивах ПН була наявність рубцевої тканини по пе-
риферії утворення. Силует рецидивного пігментно-
го новоутворення при дерматоскопії не мав чіткої 
симетрії.

Кількість післяопераційних, морфологічно вери-
фікованих, епізодів рецидивного перебігу патології 
в групі ретроспективного дослідження становила 
8 випадків серед 350 пацієнтів, рецидив / продовже-
ний перебіг патології зафіксовано в 1 клінічному 
випадку, що становило в кількісному відношенні 
0,5% (р<0,05).

У 10 пацієнтів старшої вікової групи, при діаметрі 
ПНШ до 2,0–3,0 мм та круглястій формі новоутво-
рення, зазвичай на вимогу батьків, видалення ПН 
(інцизійну біопсію) виконано шляхом punch-biopsy 

дермальним перфоратором Keyes (USA) із діаме-
тром робочого каналу від 4,0 мм до 5,0 мм. Видалені 
біоптати підлягали обов’язковому гістологічному 
дослідженню (рис. 5).

Застосування методу punch-biopsy дермальним 
перфоратором показало високу клініко-діагностич-
ну ефективність, але гірші порівняно із запропоно-
ваною методикою естетичні наслідки, оскільки 
в 6 (60,0%) пацієнтів спостерігалися келоїдні рубці 
в ділянці біопсії. Крім того, тривалість загоєння 
 післяопераційної рани в середньому в 1,5–1,8 раза 
була довшою.

Важливим критерієм оцінки ефективності сучас-
них методів діагностики МНШ є індекс обґрунтова-
ності біопсій – Number Needed to Excise (NNE) або 
Number Needed to treat (NNT) [12,14]. Індекс обґрун-
тованих біопсій (ІОБ) являє собою співвідношення 
між кількістю ПНШ, які піддавалися різним видам 
біопсій, та кількістю патоморфологічно верифікова-
них злоякісних новоутворень (меланом) шкіри 
(МШ) [8].

 ІОБ=ПНШ;
 МШ
Індекс ІОБ широко асоціюється з діагностично-

лікувальним досвідом фахівців, анамнестичними 
даними пацієнта, локалізацією новоутворення 
та неспокоєм і настороженістю пацієнта та його ото-
ченням. Крім того, цифрова інтерпретація ІОБ дає 
змогу об’єктивно визначити необхідність та обґрун-
тованість біопсій МНШ, особливо при МШ, при 
яких ексцизійна біопсія протипоказана через загро-
зу гематогенної дисемінації процесу.

Із розширенням кола фахівців, які займаються 
діагностикою та лікуванням дітей з новоутворення-
ми шкіри, впровадженням нових діагностично-лі-
кувальних методик, неминуче виникають питання 
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можливої гіпердіагностики меланоми і, як наслідок, 
збільшення необґрунтованої хірургічної активності. 
Оцінити можливості гіпердіагностики та якість на-
дання спеціалізованої медичної допомоги можна 
з використанням саме ІОБ.

Відповідно до критеріїв залучення пацієнтів 
до дослідження та впровадження у практичну діяль-
ність запропонованого діагностично-лікувального 
алгоритму нами проаналізовано його ефективність 
і компетентність (табл.).

Індивідуальний діагностично-лікувальний алго-
ритм із комплексним застосуванням сучасних неінва-
зійних методів діагностики (дерматоскопія, ультраз-
вукове дослідження з кольоровим допплерівським 
картуванням, спіральна комп’ютерна томографія, 
оптична ангіографія) має високий діагностичний по-
тенціал у диференційній діагностиці МНШ.

За отриманими даними, ІОБ для визначення МШ 
протягом усього періоду дослідження становив 
39,29. При цьому за ретроспективний період спо-
стереження ІОБ був у межах 31,82, а в проспектив-
ний період – 66,66, тобто зниження величини ІОБ 
відбулося в 2,09 раза, або на 52,27%.

Отже, за отриманими даними, необхідне співвід-
ношення кількості біопсій для визначення меланоми 
шкіри в дітей Вінницької області в ретроспективно-
му періоді дослідження (2009–2017 рр.) відносно 
загальної кількості всіх проведених за цей період 
біопсій становило 1:31,82 випадку, а в проспектив-
ному періоді дослідження (2018–2020 рр.) це спів-
відношення збільшилося до 1:66,66 пацієнта.

Збільшення ІОБ протягом проспективного пері-
оду свідчить про об’єктивну ефективність оцінки 
проведеної клінічної роботи.

Слід зазначити, що запропонована методика опе-
ративного видалення ПНШ на основі почергових 
етапів проведення хірургічного втручання має пев-
ні переваги перед традиційними підходами, зокре-
ма: можливість безпосереднього мікроскопічного 
контролю різних шарів тканин латеральної / меді-

альної сторін та дна операційної рани на будь-якому 
етапі оперативного втручання, що гарантує виник-
нення рецидивів / продовженого росту патологіч-
них пігментних новоутворень; застосування мікро-
графічних принципів у повношаровому клапті 
шкіри сприяє швидкому загоєнню рани та мінімаль-
ному ризику інфікування; еліпсоподібна форма 
та колбоподібний профіль операційної рани сприя-
ють отриманню найкращого косметичного резуль-
тату, пов’язаного з невеликим за розмірами після-
операційним дефектом м’яких тканин.

Висновки
Ексцизійну біопсію, або видалення диспластич-

ного пігментного невуса, необхідно виконувати 
за  наявності ознак його прогресуючого росту, 
до яких належать: зміна новоутворення протягом 
останніх 6–12 міс., виразна асиметрія утворення, не-
рівномірне забарвлення, розміри 3,0 та більше мм, 
з обов’язковою подальшою морфологічною верифі-
кацією в лабораторії за умов наявності в ній фахів-
ців, які мають досвід дослідження меланоцитарних 
утворень.

Застосування в клінічній практиці запропонова-
ного методу інцизійної біопсії дало змогу знизити 
кількість рецидивів патології в 5,2 раза, з 2,60% у ре-
троспективному періоді до 0,50% у проспективному 
періоді (р<0,05).

Раціональний індивідуальний підхід щодо уточ-
нення показань до хірургічного лікування пігмент-
них невусів шкіри дало змогу знизити на 52,7% ІОБ.

Автори заявляють про відсутність конфлікту 
інтересів.
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Мета – проаналізувати типові помилки формулювання діагнозу некротизуючого фасціїту (НФ), обґрун-
тувати лексично коректний термін НФ і напрацювати пропозиції щодо коректного кодування НФ за 
МКХ-10-AM.

Матеріали та методи. Проаналізовано первинну медичну документацію 150 пацієнтів, яких упродовж 
1999–2021 рр. проліковано у двох міських лікарнях м. Львова з приводу НФ. Проведено порівняння діа-
гнозів під час направлення до стаціонару, попередній та остаточний клінічні діагнози, передопераційний 
та післяопераційний діагнози, зафіксовано їхні статистичні коди за МКХ-10. Проаналізовано українсько- 
та російськомовні хірургічні видання, доступні на території України, за період 1985–2021 рр. за ключовими 
словами «хірургічна інфекція м’яких тканин», «некротизуючий фасціїт», «некрози м’яких тканин».

Результати. У 142 (95,0%) зі 150 пацієнтів, оперованих із приводу НФ, діагноз не був правильно сформу-
льований під час направлення до медичного закладу. Найчастіше хворих із НФ направляли та на початко-
вих етапах лікували під «маскою» інших діагнозів – «флегмона», «бешиха», «тромбофлебіт», «гангрена», 
«парапроктит». Тільки в 53 (35,33%) пацієнтів НФ був запідозрений хірургом до виконання першого хірур-
гічного втручання. В інших випадках НФ діагностували інтраопераційно або під час повторних втручань. 
Для статистичного кодування НФ часто застосовували коди, які відповідають іншим формам хірургічної 
інфекції. Також опрацювали лексичні варіанти терміну «некротизуючий фасціїт».

Висновки. Термін «некротизуючий фасціїт» є термінологічно найбільш коректним українським відпо-
відником міжнародного терміну «necrotizing fasciitis». Для статистичного кодування НФ його слід позна-
чати як основне активне захворювання кодом M72.6. Вживання уніфікованого терміну та статистичного 
кодування дасть змогу в майбутньому сформувати єдину в межах держави діагностично-споріднену групу 
для справедливого відшкодування коштів надавачам медичних послуг за проліковані випадки НФ.

Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. Протокол дослідження ухвале-
но Локальним етичним комітетом зазначеної в роботі установи. На проведення досліджень отримано ін-
формовану згоду пацієнтів.

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Ключові слова: некротизуючий фасціїт, термінологія, міжнародна класифікація хвороб.
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Вступ
Некротизуючий фасціїт (НФ) є рідкісною хірур-

гічною інфекцією м’яких тканин, що характеризу-
ється екстенсивним гнійно-некротичним уражен-
ням поверхневої підшкірної фасції, клітковини 
і шкіри, швидким прогресуванням і високим рівнем 
летальності [2].

Національна бібліотека біомедичних знань США 
(pubmed.gov) налічує станом на сьогодні 5400 англо-
мовних посилань, пов’язаних із терміном «некроти-
зуючий фасціїт».

Уперше цей термін був запроваджений американ-
ським лікарем Беном Уілсом у 1952 р. [14]. Інтерес 
до такої рідкісної форми хірургічної інфекції м’яких 
тканин почав активно зростати з травня 1994 року 
після спалаху у Великій Британії і відтоді щороку 
з’являється приблизно 300 нових публікацій [8].

Водночас майже 2/3 статей на цю тему й надалі 
є описами повчальних, нетипових або казуїстичних 
клінічних випадків, які виявляють хиби діагностики 
й лікування НФ.

Ці хиби пов’язані з тим, що процес прийняття рі-
шення при НФ, на відміну від поширеніших патоло-
гій, спирається на недостатність досвіду більшості 
лікарів, які вперше стикаються з цією патологією, 
а також із відсутністю достатньої кількості публіка-
цій, єдиної і зрозумілої термінології [7].

Додатковим фактором, який спричиняє діагнос-
тичні помилки, є термінологічна плутанина та від-
сутність чітких критеріїв діагностики НФ, полімор-
фізм і  неспецифічність первинних клінічних 
проявів цієї патології [11].

В Україні діагноз «некротизуючий фасціїт» є та-
кож маловідомою патологією як для більшості прак-
тичних хірургів, так і для лікарів первинної ланки 
надання медичної допомоги. За таких обставин НФ 

сприймають за іншу форму хірургічної інфекції 
(флегмона, гангрена, некротична бешиха тощо), та-
ким чином закладаються передумови для діагнос-
тичних і лікувальних помилок [3,6].

У фаховій медичній літературі неодноразово 
йшлося про необхідність впорядкування терміно-
логії та офіційного використання терміну «некроти-
зуючий фасціїт» в Україні [5,6].

Паралельне існування декількох класифікацій для 
хірургічної інфекції м’яких тканин, можливість не-
однозначного кодування їх за МКХ-10 зумовлює 
відсутність офіційних статистичних даних щодо НФ 
в Україні.

З огляду на запровадження в Україні електронної 
системи охорони здоров’я, відсутність чітких термі-
нів, критеріїв діагностики і клінічного кодування 
цієї патології за МКХ-10 також зумовлює недооцін-
ку НФ у рейтингу діагностично-споріднених груп 
діагнозів, що може чинити суттєвий негативний 
вплив на адекватне відшкодування Національною 
службою здоров’я України коштів за пролікованих 
хворих із НФ.

Тому сьогодні впорядкування термінів, викорис-
тання сучасної класифікації хірургічної інфекції 
м’яких тканин та кодування НФ стають особливо 
актуальними.

Мета дослідження – проаналізувати типові по-
милки формулювання діагнозу НФ, обґрунтувати 
лексично коректний термін «некротизуючий фасці-
їт» та напрацювати пропозиції щодо коректного 
кодування НФ за МКХ-10-AM.

Матеріали та методи дослідження
Проаналізовано первинну медичну документацію 

150 пацієнтів, яких упродовж 1999–2021 рр. лікува-
ли у двох міських лікарнях м. Львова з приводу НФ.
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Таблиця
«Діагнози-маски», з якими пацієнтів направляли до стаціонару або лікували до підтвердження некротизуючого фас-
ціїту, та відповідні коди за МКХ-10-АМ
'����� (
��)(*+$�+,/
v56M�M�M��56��������L k�	�
;�J�L�M56M�M k�	�
�5J�w�]�H�7I�y��
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���5��H����7�M�����7I����|5�x�]���y���������5��]��7�M�����7I��L�x57z7� k�	RK�
v�����G�M��56������������M��|7��������������M�������J��� k�	RK�
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Для визначення діагнозів, які стали клінічною 
«маскою» для НФ, проведено порівняння діагнозів 
під час направлення до стаціонару, попередній 
і остаточний клінічні діагнози, передопераційний 
і післяопераційний діагнози, а також зафіксовано 
їхні статистичні коди за МКХ-10.

Водночас проаналізовано офіційну Міжнародну 
статистичну класифікацію хвороб та споріднених 
проблем охорони здоров’я (10-й перегляд), австра-
лійську модифікацію (МКХ-10-АМ), визначену сьо-
годні офіційною для надавачів медичних послуг 
в Україні. На її основі вибрано статистичні коди, ви-
мушено або несвідомо вжиті для кодування діагно-
зів у зазначених 150 пацієнтів із НФ.

Крім того, проаналізовано українсько- та росій-
ськомовні хірургічні видання, доступні в Україні, 
за період 1985–2021 рр. за ключовими словами «хі-
рургічна інфекція м’яких тканин», «некротизуючий 
фасціїт», «некрози м’яких тканин», а  також 
з’ясовано клінічні синоніми НФ та лексичні варіан-
ти запровадження цього діагнозу в Україні.

Дослідження виконано відповідно до принципів 
Гельсінської декларації. Протокол дослідження 
ухвалено Локальним етичним комітетом зазначеної 
в роботі установи. На проведення досліджень отри-
мано інформовану згоду пацієнтів.

Результати дослідження та їх обговорення
Серед 150 пацієнтів, оперованих у міських лікар-

нях м. Львова з приводу НФ, у 142 (95,0%) хворих 
цей діагноз не був сформульований під час направ-
лення до лікарні. Найчастіше хворих з НФ направ-
ляли і на початкових етапах лікували під «маскою» 
інших діагнозів: «флегмона», «бешиха», «запальний 
інфільтрат», «тромбофлебіт», «гангрена», «пара-
проктит». Тільки в 53 (35,33%) пацієнтів НФ був 
запідозрений хірургом до виконання першого хі-
рургічного втручання. В інших випадках НФ діа-
гностували інтраопераційно або під час повторних 
хірургічних втручань. Для статистичного кодуван-
ня остаточного діагнозу в 34 (22,67%) хворих ви-
користовували найбільш наближений код 
M72.5 (фасціїт, не класифікований в інших рубри-
ках), в  інших пацієнтів використовували коди 
L02 (абсцес), L03 (флегмона), L08.8 (місцева інфек-
ція шкіри, уточнена), L08.9 (місцева інфекція шкі-
ри, не уточнена), L89 (піодермія гангренозна), 
А46  (бешиха),  А48  (анаеробна гангрена), 
N49.8 (гангрена Фурньє). Встановлені «діагнози-
маски», під якими пацієнтів із НФ направляли 
до стаціонару або лікували до інтраопераційного 
підтвердження НФ, наведено в таблиці.

Застосування «діагнозів-масок» є найбільшою 
проблемою в ланцюгу прийняття клінічного рішен-
ня в лікуванні пацієнтів із НФ. На цьому етапі за-
кладаються численні логічні, а відтак – діагностичні 
й лікувальні помилки.

Адже намагання лікувати початкову стадію НФ 
(без некрозу шкіри) як еритематозну форму бешихи 
матиме драматичні наслідки. Навіть призначення 
ефективного антибіотика без хірургічного втручан-
ня не матиме бажаного ефекту. Навпаки, така так-
тика створить тимчасову ілюзію, що «лікування на-
чебто відбувається», а насправді це «лікування» 
загрожує втратою дорогоцінного часу, кінцівки, 
а інколи й життя пацієнта.

Слід зазначити, що на сьогодні існує не тільки 
проблема наявності «діагнозу-маски» НФ, але й сут-
тєва проблема «діагнозів-синонімів» НФ, значна 
кількість яких перешкоджає формуванню в прак-
тичних лікарів стереотипного підходу до лікування 
НФ [7,13].

Наприклад, якщо у двох подібних пацієнтів в од-
ному випадку встановлюють діагноз «гнійний фас-
ціїт», а в іншому – «некротичний целюліт», то навіть 
у лікаря, який мав змогу спостерігати обидва ці ви-
падки одночасно, складеться думка, що, незважаючи 
на подібні спільні патоморфологічні ознаки, діагно-
зи – різні.

Причина появи численних «діагнозів-синонімів» 
НФ полягає в паралельному вживанні та змішуван-
ні термінів різних класифікацій хірургічної інфекції: 
від історично усталеної класифікації (виразка, ган-
грена, флегмона, абсцес, карбункул, бешиха тощо) 
до сучасної анатомічної (дерматит, целюліт, фасціїт, 
міозит / міонекроз, периостит). До цих термінів по-
ступово долучали різні ознаки інтраопераційного 
субстрату (ексудат, гній, некроз) або мікробіологіч-
ного чинника (стрептокок, стафілокок, анаеробна 
флора, клостридії) [1,13].

У різному поєднанні це спричинило появу в лі-
тературі великої кількості термінів, які так чи інак-
ше описують клінічні випадки НФ – від історично 
найдавніших (фагедена, гангренозна виразка, ін-
фекційна гангрена, прогресуюча гангрена, госпі-
тальна гангрена, фулмінантна гангрена, стрептоко-
кова гангрена, мікробна синергічна гангрена, 
гангренозна бешиха, бульозно-некротична бешиха, 
крепітуючий целюліт) до більш сучасних (епіфас-
ціальна флегмона, некротичний целюліт, стрепто-
коковий целюліт, анаеробний міонекроз, гнійний 
фасціїт тощо). Також прижилися терміни на честь 
лікарів, які їх описали: «гангрена Мелені», «гангре-
на Фурньє» тощо [8,9,11].
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Водночас упродовж останніх трьох десятиліть за-
провадження таких візуалізаційних методів діагнос-
тики як ультрасонографія, комп’ютерна томографія 
та магнітно-резонансна томографія стало додатко-
вим стимулом для застосування анатомічної класи-
фікації хірургічної інфекції м’яких тканин [1,12].

Це стало вирішальним фактором на користь що-
разу частішого вживання терміну «некротизуючий 
фасціїт», на противагу до численних історично уста-
лених термінів як в англомовному середовищі, так 
і в Україні [6,13].

У доступних вітчизняних джерелах літератури 
термін «некротизуючий фасціїт» почали вживати 
з 2000 р. До цього часу використовували некоректні 
з точки зору лінгвістики та транслітерації терміни 
«некротичний», «некротизувальний» та «фасцит» 
або «фасціт» [6,10].

Численні варіанти терміну «некротизуючий фас-
ціїт» пояснюються неправильним перекладом або 
некоректною транслітерацією з російськомовних 
джерел, в яких цей термін згадували раніше [4].

На думку авторів статті, доречніше вживати саме 
термін «некротизуючий», ніж «некротичний» або 
«некротизувальний». З лексичної точки зору, термін 
«некротизуючий» є активним дієприкметником те-
перішнього часу недоконаного виду, який позначає 
патологічний процес, що триває, відбувається в цю 
мить.

Натомість термін «некротичний» та «некротизу-
вальний» є прикметниками і характеризують сталу, 
постійну ознаку предмета і начебто констатують за-
вершеність процесу. Їх вживання було б доречні-
шим для позначення хронічної патології.

Термін «некротизуючий фасціїт» є діагнозом ди-
намічного процесу, навіть власне назва якого під-
креслює важливість фактору часу в його ранньому 
встановленні та хірургічному лікуванні. Тому слід 
надавати перевагу саме цьому терміну, тим більше, 
що він є найбільш коректним відповідником англо-
мовного терміну «necrotizing fasciitis».

Цей термін слід запровадити в клінічну практику, 
навчальні посібники, із ним мають бути обізнані всі 
фахівці – від сімейного лікаря до вузького фахівця. 
Тільки за таких обставин він не буде несвідомо ви-
ключатися з переліку патологій, яка має бути під-
твердженою / спростованою на етапах схвалення 
клінічного рішення.

За даними таблиці, у проаналізованій первинній 
медичній документації можна простежити недостат-
ньо відповідальне використання кодів МКХ-10 для 
статистичного кодування НФ. Навіть після встанов-
лення діагнозу «некротизуючий фасціїт» лікуючі лі-

карі позначали його кодами МКХ-10 на власний роз-
суд. Таким чином, остаточний клінічний діагноз 
«некротизуючий фасціїт» кодували кодом L03 (флег-
мона) або іншими. В одних випадках це було вимуше-
ним вчинком, оскільки у вітчизняних перекладах 
МКХ-10 до 2008 р. код М72.6 для позначення НФ був 
відсутній. Та навіть після його появи більшість прак-
тичних хірургів діяли стереотипно, кодуючи діагноз 
«зрозумілішими» або «звичними» кодами. Ще однією 
причиною невідповідного кодування НФ було пере-
кладання функції зі статистичного кодування випи-
саних медичних карт на лікарів-статистів, лікарів-ін-
тернів або старших медичних сестер відділення тощо.

Сьогодні офіційна МКХ-10-АМ має код M72.6 для 
позначення НФ, який протягом тривалого часу був 
відсутній у попередніх вітчизняних перекладах 
МКХ.

Водночас кодування НФ у багатьох випадках і на-
далі здійснюють, спираючись на власні переконання 
лікарів. Навіть чинна МКХ-10-АМ створює перед-
умови для неоднозначного кодування НФ.

Так, наприклад, НФ у пацієнта з цукровим діа-
бетом 2 типу можна одночасно позначати кодом 
М72.6 або Е 11.69 «Цукровий діабет 2 типу з іншими 
уточненими ускладненнями: гангреною (гострою 
дермальною, бактеріальною, гемолітичною), Фур-
ньє, Мелені прогресуючою бактеріальною синергіч-
ною, НФ».

Для практичного лікаря це створює суттєву диле-
му, адже обидва діагнози є правильними і обидва 
коди можуть використовуватися. Виникає запитан-
ня, чи обидва подібні випадки будуть відшкодовані 
Національною службою здоров’я України однаково 
і чи не стане наявність альтернативних кодів під-
ставою для недоплати наданої послуги.

Для позначення «гангрени Фурньє» без цукрово-
го діабету в чоловіків зазвичай обиратимуть код 
N49.8, що автоматично відносить пролікований ви-
падок в електронній системі охорони здоров’я до ін-
шої діагностично-спорідненої групи.

Отже, запровадження в Україні електронної сис-
теми охорони здоров’я та нових принципів відшко-
дування коштів надавачам медичних послуг потре-
бує використання чітких, уніфікованих діагнозів, 
які б не передбачали двоякого трактування та ста-
тистичного кодування відповідно до МКХ-10-AM.

Висновки
Термін «некротизуючий фасціїт» є термінологічно 

найбільш коректним українським відповідником 
міжнародного терміну «necrotizing fasciitis» для по-
значення гнійно-некротичної інфекції м’яких тканин, 
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яка характеризується первинним ураженням поверх-
невої фасції, патогенетичним циклом «запалення – 
тромбоз – некроз», екстенсивним поширенням, роз-
витком некрозів шкіри та системною реакцією.

Для статистичного кодування НФ його слід по-
значати в первинній медичній документації та ме-
дичних інформаційних системах як основне активне 
захворювання кодом M72.6.

Застосування єдиного терміну та статистичного 
кодування дасть змогу в майбутньому сформувати 
єдину в межах держави діагностично-споріднену гру-
пу для справедливого відшкодування коштів надава-
чам медичних послуг за проліковані випадки НФ.

Автори заявляють про відсутність конфлікту 
інтересів.
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Основні чинники ризику повторних операцій 
у дітей з вродженими діафрагмальними грижами
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Вроджена діафрагмальна грижа (ВДГ) зустрічається з частотою 3,5 на 10 000 живонароджених дітей 
та виникає внаслідок порушення змикання плевро-очеревинної складки та поперечної перегородки 
протягом 8–12-го тижня гестації. Навіть у найкращих спеціалізованих пренатальних центрах інтен-
сивної терапії показник смертності сягає до 30%. Застосування новітніх технологій у лікуванні ВДГ 
збільшило відсоток виживання пацієнтів, однак на цьому тлі збільшуються хірургічні проблеми, асо-
ційовані з ВДГ.

Мета – описати структуру та частоту виникнення повторних операцій у дітей з ВДГ залежно від до-
ступу; визначити основні чинники ризику повторних втручань; провести патогенетичне обґрунтування 
оптимального хірургічного доступу.

Матеріали та методи. Проведено ретроспективне когортне дослідження хірургічної корекції ВДГ 
у 104 новонароджених дітей з групи високого ризику, прооперованих на базі Національної дитячої спеці-
алізованої лікарні «ОХМАТДИТ» у період 2000–2020 рр. Для гомогенізації групи, максимального виклю-
чення упередження відбору та з метою виявлення чинників ризику повторних операцій, до детальної 
розробки залучено 84 пацієнти з лівобічною ВДГ. У цій групі корекцію ВДГ проведено через лапаротомний 
доступ 51 (61%) пацієнту, торакотомію виконано 33 (39%) пацієнтам.

Результати. У досліджуваній групі пацієнтів виконано 14 (16,7%) повторних операцій у різні термі-
ни віддаленого періоду. Показаннями до повторних оперативних втручань були: спайкова кишкова 
непрохідність – 3 (21,5%), у тому числі странгуляційна з некрозом кишки – 2 (14%); непрохідність, 
спричинена мальротацією – 1 (7%), шлунково-стравохідний рефлюкс – 4 (29,5%), рецидив грижі – 
2 (14%), лійкоподібна деформація грудної клітки – 1 (7%), перекрут селезінки – 1 (7%). Кількість по-
вторних хірургічних операцій у групі дослідження була незначно вищою у групі торакотомій (18% 
проти 14%; р=0,80). Більшість повторних втручань були пов’язані з гострою кишковою непрохідністю, 
які частіше зустрічались після лапаротомії (35,7% проти 7%; р=0,16). У цій групі проведено 5 повторних 
операцій, причиною яких була кишкова непрохідність, на відміну від торакальної групи, де прооперо-
вано одного пацієнта з приводу мальротації. Повторні втручання з приводу рецидиву діафрагмальної 
грижі відмічалися тільки в групі торакотомій, причому лише в одного пацієнта з агенезією лівого ку-
пола діафрагми. Рання післяопераційна летальність була дещо вищою у групі лапаротомій (27,4% про-
ти 18,1%; р=0,167).

Висновки. Оптимальним способом операційного лікування великих дефектів та агенезії купола є плас-
тика діафрагми через торакотомний доступ із застосуванням синтетичної заплати та «торакалізацією» 
черевної порожнини. Абдомінальному доступу притаманний вищий ризик повторних операцій, 
що пов’язано з розвитком спайкового процесу та ймовірністю формування вентральних кил у зв’язку 
з вісцеро-абдомінальною диспропорцією. Показання до застосування торакального доступу і латок для 
пластики дефекту діафрагми слід розширити незалежно від боку ураження та розміру дефекту. Осно-
вними чинниками, що визначають ризик рецидиву ВДГ, є розмір грижового дефекту та спосіб пластики 
діафрагми.
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Вступ
Вроджена діафрагмальна грижа (ВДГ) зустріча-

ється з частотою 3,5 на 10 000 живонароджених дітей 
та виникає внаслідок порушення змикання плевро-
очеревинної складки та поперечної перегородки 
протягом 8–12-го тижня гестації [9]. Уже протягом 
першого триместру внутрішньоутробного розвитку 
органи черевної порожнини переміщуються в груд-
ну порожнину, що спричинює анатомічні та морфо-

логічні зміни бронхолегеневої системи, які потен-
ційно провокують постнатальну респіраторну 
недостатність і легеневу гіпертензію [10].

Навіть в ізольованому варіанті цій патології при-
таманна досить висока смертність та існує ряд дис-
кусійних питань. Незважаючи на значні досягнення 
в пренатальній діагностиці та інтенсивному забез-
печенні, ВДГ залишається однією з найчастіших 
причин смертності та високої захворюваності дітей. 
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D. Yu. Kryvchenia1, E. O. Rudenko1,2, I. I. Shulzhyk1,2

1Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine 
2National Children’s Specialized Hospital «OKHMATDYT», Kyiv, Ukraine
�Y/+$/&'#X�%&#VU(#+[#^)�U$(/&#����q��Y))*(\�f&'U�#�Z($d*$/),�YZ��KQ�V$(���]����X&W$�̀ &('U\�#/%�Y))*(\�%*$�'Y�#�Z*\&Y/�%&\Y(%$(�YZ�'U$�)XY\*($�
YZ�'U$�VX$*(YV$(&'Y/$#X�ZYX%�#/%�'(#/\W$(\$�\$V'*[�%*(&/+�Re���f$$.\�YZ�+$\'#^Y/K��/�#/�&\YX#'$%�W#(&#/'�YZ�'U&\�V#'UYXY+,]�[Y('#X&',�&\�d*&'$�
U&+U�#/%�'U$($�#($�#�/*[`$(�YZ�)Y/'(YW$(\&#X�&\\*$\K��W$/�&/�'U$�`$\'�\V$)&#X&g$%�V($/#'#X�&/'$/\&W$�)#($�)$/'$(\]�'U$�[Y('#X&',�(#'$�($#)U$\�
��nK�TU$�*\$�YZ�/$f�'$)U/YXY+&$\�&/�'U$�'($#'[$/'�YZ���q�U#\�&/)($#\$%�'U$�\*(W&W#X�(#'$�YZ�V#^$/'\]�UYf$W$(]�#+#&/\'�'U&\�`#).+(Y*/%]�
'U$($�&\�#/�&/)($#\$�&/�\*(+&)#X�V(Y`X$[\�#\\Y)&#'$%�f&'U���qK
Purpose�e�'Y�%$\)(&`$�'U$�\'(*)'*($�#/%�&/)&%$/)$�YZ�($YV$(#^Y/\�&/�)U&X%($/�f&'U���q]�%$V$/%&/+�Y/�'U$�#))$\\]�&%$/^o)#^Y/�YZ�'U$�[#&/�
(&\.�Z#)'Y(\�ZY(�($YV$(#^Y/\]�V#'UY+$/$^)�a*\^o)#^Y/�YZ�YV^[#X�\*(+&)#X�#))$\\K
Materials and methodsK�k�($'(Y\V$)^W$�)YUY('�\'*%,�YZ�\*(+&)#X�)Y(($)^Y/�YZ���q�&/���	�&/Z#/'\�fUY�f$($�YV$(#'$%�Y/�'U$�̀ #\&\�YZ�'U$���q�
:��qjkT��TF�%*(&/+�����e�����f#\�)Y/%*)'$%K�TY�UY[Y+$/&g$�'U$�+(Y*V�#/%�'Y�[#c&[#XX,�$c)X*%$�\$X$)^Y/�̀ &#\�&/�Y(%$(�'Y�&%$/^Z,�(&\.�
Z#)'Y(\]�f$�&/)X*%$�#�+(Y*V�YZ�V#^$/'\�f&'U�X$�
\&%$%���q�&/�'U$�\'*%,K��Y(($)^Y/�YZ�'U$�X$�
\&%$%���q�f#\�V$(ZY([$%�'U(Y*+U�'U$�X#V#(Y-
'Y[&)�#VV(Y#)U�&/�Q��V#^$/'\��P�n�K�TUY(#)Y'Y[,�ZY(�X$�
\&%$%���q�f#\�*\$%�&/������Sn��V#^$/'\K
ResultsK��/�'U$�\'*%,�+(Y*V�YZ�V#^$/'\]��	���PK n��($YV$(#^Y/\�f$($�V$(ZY([$%�&/�'U&\�+(Y*V�#'�%&h$($/'�̂ [$\�YZ�'U$�XY/+
'$([�V$(&Y%K�TU$�
&/%&)#^Y/\�ZY(�($YV$(#^Y/\�f$($l�#%U$\&W$�&/'$\^/#X�Y`\'(*)^Y/�e������KQn�]�&/)K�\'(#/+*X#'$%�&/'$\^/#X�Y`\'(*)^Y/�f&'U�̀ Yf$X�/$)(Y\&\�e�
����	n�]�Y`\'(*)^Y/�)#*\$%�`,�[#X(Y'#^Y/�e���� n�]�+#\'(Y$\YVU#+$#X�($t*c�e�	���SKQn�]�($)*(($/'�U$(/&#�e�����	n�]�V$)'*\�$c)#W#'*[�e�
��� n�]�\VX$$/�'Y(\&Y/�e���� n�K�TU$�/*[`$(�YZ�($YV$(#^Y/\�&/�'U$�\'*%,�+(Y*V�%*(&/+�#�)$('#&/�Y`\$(W#^Y/�V$(&Y%�f#\�\X&+U'X,�U&+U$(�&/�'U$�
'UY(#)Y'Y[,�+(Y*V���Rn�W$(\*\��	n]�V��KR��K�jY($�'U#/�U#XZ�YZ�($V$#'$%�&/'$(W$/^Y/\�f$($�#\\Y)&#'$%�f&'U�#)*'$�&/'$\^/#X�Y`\'(*)^Y/]�
[Y($�Y�$/�#�$(�X#V#(Y'Y[,���QK �W$(\*\� nm�V��K�P�K��/�'U&\�+(Y*V]�Q�($YV$(#^Y/\�f$($�V$(ZY([$%]�'U$�)#*\$�YZ�fU&)U�f#\�&/'$\^/#X�Y`-
\'(*)^Y/]�&/�)Y/'(#\'�'Y�'U$�'UY(#)&)�+(Y*V]�fU$($�Y/$�V#^$/'�f#\�YV$(#'$%�ZY(�[#X(Y'#^Y/K��$YV$(#^Y/\�ZY(�($)*(($/'�%&#VU(#+[#^)�
U$(/&#�Y))*(($%�Y/X,�&/�'U$�'UY(#)Y'Y[,�+(Y*V�&/�Y/$�V#^$/'�f&'U�#+$/$\&\�YZ�'U$�X$��%&#VU(#+[�%Y[$K��#(X,�VY\'YV$(#^W$�[Y('#X&',�f#\�
ZY*/%�\X&+U'X,�U&+U$(�&/�'U$�X#V#(Y'Y[,�+(Y*V��� K	n�W$(\*\��RK�nm�V��K�P �K
ConclusionsK�TU$�YV^[#X�[$'UY%�YZ�\*(+&)#X�'($#'[$/'�YZ�X#(+$�%$Z$)'\�#/%�#+$/$\&\�YZ�'U$�%Y[$�&\�\*(+&)#X�)Y(($)^Y/�YZ�'U$�%&#VU(#+[�
'U(Y*+U�#�'UY(#)Y'Y[,�#VV(Y#)U�*\&/+�#�\,/'U$^)�V#')U�#/%�'UY(#)#X&g#^Y/�YZ�'U$�#`%Y[&/#X�)#W&',K�TU$�#`%Y[&/#X�#VV(Y#)U�U#\�#�U&+U�
(&\.�YZ�($YV$(#^Y/\]�fU&)U�&\�#\\Y)&#'$%�f&'U�'U$�%$W$XYV[$/'�YZ�'U$�#%U$\&W$�V(Y)$\\�#/%�'U$�X&.$X&UYY%�YZ�'U$�ZY([#^Y/�YZ�W$/'(#X�U$(-
/&#\�%*$�'Y�W&\)$(Y
#`%Y[&/#X�&[`#X#/)$K�TU$�&/%&)#^Y/\�ZY(�'U$�*\$�YZ�'UY(#)&)�#))$\\�#/%�V#')U$\�ZY(�VX#\',�YZ�'U$�%&#VU(#+[�%$Z$)'�\UY*X%�
`$�$cV#/%$%�($+#(%X$\\�YZ�'U$�\&%$�YZ�'U$�X$\&Y/�#/%�'U$�\&g$�YZ�'U$�%$Z$)'K�TU$�[#&/�Z#)'Y(\�%$'$([&/&/+�'U$�(&\.�YZ�($)*(($/'���q�#($�'U$�
\&g$�YZ�'U$�U$(/&#X�%$Z$)'�#/%�'U$�[$'UY%�YZ�%&#VU(#+[�)Y(($)^Y/K
TU$�($\$#()U�f#\�)#((&$%�Y*'�&/�#))Y(%#/)$�f&'U�'U$�V(&/)&VX$\�YZ�'U$�q$X\&/.&�%$)X#(#^Y/K�TU$�\'*%,�V(Y'Y)YX�f#\�#VV(YW$%�`,�'U$�rY)#X�
$'U&)\�)Y[[&s$$�YZ�#XX�V#(^)&V#^/+�&/\^'*^Y/\K�TU$�&/ZY([$%�)Y/\$/'�YZ�'U$�V#^$/'�f#\�Y`'#&/$%�ZY(�)Y/%*)^/+�'U$�\'*%&$\K
�Y�)Y/t&)'�YZ�&/'$($\'\�f#\�%$)X#($%�̀ ,�'U$�#*'UY(\K
Key words:�)Y/+$/&'#X�%&#VU(#+[#^)�U$(/&#]�($YV$(#^Y/\]�&/'$\^/#X�Y`\'(*)^Y/]�+#\'(Y$\YVU#+$#X�($t*c]�($)*(($/)$]�[#X(Y'#^Y/]�'UY(#-
)#'Y[,]�X#V#(Y'Y[,K

Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. Протокол дослідження ухва-
лено Локальним етичним комітетом усіх зазначених у роботі установ. На проведення досліджень отри-
мано інформовану згоду батьків дітей.

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Ключові слова: вроджена діафрагмальна грижа, повторні операції, спайкова кишкова непрохідність, 
шлунково-стравохідний рефлюкс, рецидив, мальротація, торакатомія, лапаротомія.



22 ��������	
��	���"#$%&#'(&)��*(+$(,��-.(#&/$����� 	�!����

Оригінальні дослідження. Торакальна хірургія

Читайте нас на сайті: http://med-expert.com.ua

Навіть у найкращих спеціалізованих перинатальних 
центрах показник смертності сягає до 30% [4,16].

В ідеалі, пологи мають проходити в спеціалізова-
них центрах третинної допомоги для негайної ста-
білізації та надання спеціалізованої неонатологічної 
допомоги [4]. Хірургічна корекція ВДГ проводиться 
відразу після стабілізації стану дитини, і пластика 
може бути виконана як власними тканинами, так 
і з застосуванням латки.

Історично відомо, що корекція дефекту здебіль-
шого здійснювалася з торакотомного доступу. Сьо-
годні більшість відкритих операцій виконується 
з лапаротомного доступу (90%) [5,14]. У разі засто-
сування мініінвазивних технологій перевага нада-
ється підходу через грудну порожнину [18]. Засто-
сування новітніх технологій у  лікуванні ВДГ 
збільшує відсоток виживання пацієнтів, однак 
на цьому тлі відмічається зростання хірургічних 
проблем, асоційованих з ВДГ.

Прогнозування виникнення ускладнень, їх про-
філактика на етапах передопераційної підготовки 
та післяопераційної курації є актуальним завданням 
світових спеціалізованих клінік. Залишається дис-
кусійним питання щодо оцінки ймовірного дефекту 
в діафрагмі на пренатальному етапі, вибору опти-
мального хірургічного доступу та способу закриття 
дефекту [4,17].

Мета дослідження – описати структуру та частоту 
виникнення повторних операцій у дітей з ВДГ залеж-
но від доступу; визначити основні чинники ризику 
повторних втручань; провести патогенетичне об-
ґрунтування оптимального хірургічного доступу.

Матеріали та методи дослідження
Проведено ретроспективне когортне дослідження 

хірургічної корекції ВДГ у 104 новонароджених ді-
тей з групи високого ризику, прооперованих на базі 
Національної дитячої спеціалізованої лікарні 
«ОХМАТДИТ» (НДСЛ «ОХМАТДИТ») у період 
2000–2020 рр. До групи високого ризику віднесено 
новонароджених із ВДГ, у яких потреба в апаратній 
вентиляції легень виникла відразу після народжен-
ня у зв’язку з розвитком респіраторного дистрес-
синдрому. З дослідження вилучено пацієнтів із ре-
тростернальними, пара- та  езофагеальними 
грижами, а також оперованих мініінвазивним спо-
собом. Період віддаленого спостереження становив 
від 1 до 14 років.

Середня маса тіла пацієнтів при народженні ста-
новила 3,04±0,45 кг, медіана оцінки за шкалою Ап-
гар – 7 (6–8) балів на 5-й хвилині. Вади серця та хро-
мосомні аномалії виявлено в 5 (4,8%) пацієнтів. 

Серед оперованих новонароджених з ВДГ 20 (19%) 
дітей були передчасно народженими.

Щоб ретроспективно оцінити сукупність випад-
ків, задокументовано клінічні та інтраопераційні 
дані, що могли бути потенційними чинниками хі-
рургічних ускладнень: маса при народженні, хірур-
гічний доступ, спосіб пластики дефекту, характерис-
тика дефекту, застосування синтетичного матеріалу 
та його вид.

Щорічно в НДСЛ «ОХМАТДИТ» операції з при-
воду ВДГ виконувалися у 5,2±0,52 пацієнтів. Про-
тягом досліджуваного періоду оперативні втручан-
ня проведено чотирма дитячими хірургами. 
Переважали грижі лівобічної локалізації – 84 (81%), 
а правобічні становили 20 (19%), з яких у 2 пацієнтів 
відмічалося печінково-легеневе злиття.

Корекцію проведено як через абдомінальний до-
ступ (у тому числі через верхньосерединну та під-
реберну лапаротомію), так і через бічну торакото-
мію в VII та VIII міжребер’ї. Лапаротомію виконано 
51 (61%) пацієнту: верхньосерединну – 40 дітям, 
поперечну підреберну – ще 11 пацієнтам. Торакото-
мію в якості доступу в разі лівобічної ВДГ викорис-
тано в 33 (39%) випадках. Передньобокову торако-
томію справа проведено 18 (85%) пацієнтам 
(табл. 1). У всіх випадках проведено дренування 
плевральної порожнини.

Дефекти діафрагми розподілено за розміром від-
повідно до класифікації CDHSG Staging System [9], 
яка передбачає виділення чотирьох їх типів: A – най-
менший дефект, зазвичай «внутрішньом’язовий», 
з наявністю понад 90% гемідіафрагми; B – наявність 
50–75% гемідіафрагми, <50% грудної стінки залуче-
но до дефекту; C – дефект займає понад 50% діа-
фрагми і включає більше 50% окружності грудної; 
D – найбільший дефект, мінімальний залишок діа-
фрагми або її повна відсутність. Дефекти В і С трак-
тували як  великі, D  – як  агенезію діафрагми. 
У 6 (5,5%) пацієнтів не вказано розмірів дефекту, 
в інших дефекти розподілено так: дефект А діагнос-
товано у 24 (24,5%) пацієнтів, дефект В – у 45 (46%), 
дефект С – у 20 (20%), а дефект D – у 9 (9%) пацієн-
тів. У разі великих дефектів та агенезії для пластики 
діафрагми застосовано синтетичний матеріал – пе-
реважно політетрафторетилен (PTFE). У разі повної 
відсутності або недостатності тканин по краях діа-
фрагми використано перикостальні шви.

Оскільки одним із завдань дослідження було ви-
значення оптимального хірургічного доступу, для 
точної оцінки визначення частоти і  характеру 
ускладнень, що можуть бути пов’язані з доступом, 
для гомогенізації групи і максимального виключен-
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ня упередження відбору, надалі до дослідження за-
лучено групу пацієнтів із лівобічною ВДГ. Теоретич-
но можна очікувати різницю в ускладненнях через 
різні доступи, різницю у візуалізації дефекту, а та-
кож в оцінці органів, дислокованих у грудну порож-
нину [10]. Таке порівняння може бути актуальним, 
оскільки визначає основні чинники повторних 
втручань, пов’язані з доступом.

Дослідження виконано відповідно до принципів 
Гельсінської декларації. Протокол дослідження 
ухвалено Локальним етичним комітетом усіх зазна-
чених у роботі установ. На проведення досліджень 
отримано інформовану згоду батьків дітей.

Результати дослідження та їх обговорення
Корекцію лівобічної ВДГ через торакальний до-

ступ виконано 33 (39%) пацієнтам, через абдоміналь-
ний – 51 (61%) пацієнту. Пластику дефекту власними 
тканинами виконано 62 (73,8%) пацієнтам, пластику 
із застосуванням синтетичної латки – 22 (26,2%): 
PTFE (n=16),  Gor-Tex (n=3),  «Ту топласт-
перикард»+проленова сітка (n=3) та «Тутопласт-пе-
рикард» (n=2).

Виконано 14 (16,7%) повторних операцій пацієн-
там цієї групи в різні терміни віддаленого періоду. 
Показаннями до повторних оперативних втручань 
були: спайкова кишкова непрохідність – 3 (21,5%), 
у тому числі странгуляційна, із некрозом кишки – 
2 (14%), непрохідність, спричинена мальротацією – 
1 (7%); шлунково-стравохідний рефлюкс (ШСР) – 
4 (29,5%); рецидив грижі – 2 (14%); лійкоподібна 
деформація грудної клітки (ЛДГК) – 1 (7%); пере-
крут селезінки – 1 (7%).

Кількість повторних хірургічних операцій у групі 
дослідження була незначно вищою у групі торако-
томій (18% проти 14%; р=0,80). Більшість повторних 
втручань були пов’язані з гострою кишковою непро-
хідністю і частіше зустрічалися після лапаротомії 
(35,7% проти 7%; р=0,16). У цій групі проведено 
5 повторних операцій, показанням до яких була 
спайкова кишкова непрохідність, на відміну від то-
ракальної групи, з якої прооперовано одного паці-
єнта з приводу мальротації. У трьох випадках опе-
ративне лікування обмежилось адгезіолізисом, тоді 
як двом іншим виконано сегментарну резекцію тон-
кої кишки у зв’язку із заворотом середньої кишки.

Трьох пацієнтів повторно прооперовано з приво-
ду ШСР у групі торакотомій. Одного пацієнта про-
оперовано у віці 5 років, двох інших – на 8 і 15-ту 
добу, в яких причиною ШСР була мобільна селезінка, 
що здавлювала та деформувала шлунок, операції за-
кінчено фундоплікацією за Nissen та спленопексією.

Повторні втручання з приводу рецидиву діафраг-
мальної грижі виконано лише у групі торакотомій 
(одному пацієнту з агенезією лівого купола діафраг-
ми), якому пластику дефекту виконано за допомо-
гою заплати з PTFE. Через 148 діб дитину прооперо-
вано повторно з  приводу рецидиву унаслідок 
порушення фіксації заплати в реберно-хребтовому 
куті при рості грудної клітки. Корекцію проведено 
за допомогою додаткової заплати з аортального про-
тезу. Повторний рецидив виник ще за 182 доби і був 
скорегований за допомогою заплати з невільного 
клаптя аутоперикарда.

У групі лапаротомій проведено по одній повтор-
ній операцій у зв’язку з перекрутом селезінки, 

Таблиця 1
Загальна характеристика пацієнтів і методів пластики
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що супроводжувався клінікою гострого живота, 
та ЛДГК. У разі корекції ВДГ у період новонародже-
ності таким пацієнтам пластику дефекту проведено 
власними тканинами.

Ранню післяопераційну летальність виявлено 
дещо вищою у групі лапаротомій (27,4% проти 
18,1%; р=0,167). Усі смерті були наслідком легеневої 
гіпоплазії і/або стійкої легеневої гіпертензії (табл. 2).

Дискусія
Порівняно частоту повторних хірургічних втру-

чань у пацієнтів, прооперованих із застосуванням 
лапаротомії та торакотомії в якості операційного 
доступу. Виявлено, що немовлята, оперовані за до-
помогою лапаротомії, з більшою ймовірністю бу-
дуть повторно прооперовані з приводу кишкової 
непрохідності. Спайки утворювалися між петлями 
кишечника, між петлями і  черевною стінкою 
та між петлями і вісцеральною поверхнею печінки, 
однак не визначалися між органами черевної по-
рожнини і латкою, хоча в публікаціях згадується, 
що  використання латки має потенційний 
прозапальний вплив [12]. Спайкова кишкова не-
прохідність виникла в 5 пацієнтів після лапаротом-
ного доступу, у тому числі у двох з них із некрозом 
і резекцією кишечника. В одного пацієнта кишкова 
непрохідність виникла після торакотомного досту-
пу, де причиною непрохідності була мальротація. 
Унаслідок аномального розміщення кишечника 
в складі грижі не відбувається його фізіологічна 
ротація. Відповідно ВДГ супроводжується синдро-
мом мальротації. З огляду на зазначені особливос-
ті ембріогенезу нефіксований, неротований кишеч-
ник має потенційний ризик завороту, проте це 
ускладнення спостерігалося тільки в 1 випадку, 
в інших дослідженнях також частка мальротації 

як причини післяопераційної кишкової непрохід-
ності була незначною [6].

Запропоновано декілька варіантів операційних 
доступів для корекції діафрагмальних гриж залежно 
від розташування дефектів та їх розмірів, навичок 
та кваліфікації хірурга: торакальний, серединний 
та підреберний лапаротомний, за необхідності ви-
конання симультанних операцій – торако-лапаро-
томний. Разом із залученням новітніх технологій 
проводиться переоцінка доцільності застосування 
кожного, з урахуванням недоліків і переваг, впливу 
на розвиток ускладнень, імовірних ризиків повтор-
них операцій, з подальшою оцінкою якості життя 
та виживання пацієнтів.

Повідомляється, що лише близько 5% дитячих 
хірургів застосовують торакотомний доступ при 
ВДГ зліва [17]. Однак торакальний доступ все біль-
ше привертає увагу з появою та розвитком мініінва-
зивних хірургічних технологій [14]. Обидва доступи 
мають переваги та недоліки. Однак торакальний 
доступ, на думку авторів, є більш пріоритетним, 
оскільки частота повторних операцій у зв’язку 
зі спайковою кишковою непрохідністю при ньому 
нижча, адже органи черевної порожнини не еваку-
юються за її межі. Також слід зазначити, що в дітей 
зустрічається переважно черевний тип дихання. 
У разі абдомінального доступу зростає ймовірність 
формування вентральної кили у зв’язку з вісцеро-
абдомінальною диспропорцією. Гіпоплазована ле-
геня не може заповнити геміторакс, і наслідки дис-
пропорції загрожують ускладненнями [11]. Усе це 
призводить до пролонгування реабілітації в після-
операційному періоді, а також створює умови для 
повторних оперативних втручань.

У НДСЛ «ОХМАТДИТ» реконструкція великих 
дефектів та агенезії куполу виконується через тора-

Таблиця 2
Розподіл ускладнень залежно від доступу серед лівобічних вроджених діафрагмальних гриж
*��<���5���<���������� '
���
�
�����=>??�� ;�!��
�
�����=>�$�� �
���������M�7���5��� P���R]�n��  ����] n�� �]R�
E�J������56��w��M�Il

M6�L���� ���Q]Rn��
M������7�xL�� ����]Sn��
G�7I����x� ����n��

�v< ���Sn�� ����]Sn�� �]��
<5x����� ���Pn��
05�5�����M575y��� ����]Sn��
�?=E ����]Sn��
07�M�����y�67���z � ��Q�]Qn�� Q��S]Rn�� �]���
vG5���M�I P���R]�n�� �	��� ]	n�� �]�P 

0��G���l���e����5x���������������6�x{����y���5�5y{z���|���G�K



25��������	
��	����������������������������������� 	�!������

Оригінальні дослідження. Торакальна хірургія

Читайте нас на сайті: http://med-expert.com.ua

котомний доступ із застосуванням принципу «то-
ракалізації» черевної порожнини. У дефект діафраг-
ми вшивається латка з сегментарною транслокацією 
діафрагми, що збільшує черевну порожнину за ра-
хунок напівпорожнього гемітораксу.

За результатами статистичного аналізу, проведе-
ного Congenital Diaphragmatic Hernia Study Group 
за участю 3062 живих новонароджених з ВДГ [3], 
визначну роль для виживання таких пацієнтів має 
розмір дефекту діафрагми. У плані ризику виник-
нення рецидиву розмір дефекту також відіграє про-
відну роль. Досвід НДСЛ «ОХМАТДИТ» також під-
тверджує пряму кореляцію між розміром дефекту 
і ступенем легеневої гіпоплазії та гіпертензії. Сто-
совно виникнення рецидивів розмір дефекту віді-
грає принципово важливу роль. Застосування син-
тетичних заплат значно поширене при корекції 
великих дефектів та агенезій куполу, однак, за дани-
ми літератури, супроводжується рецидивами біль-
ше ніж у третини хворих упродовж перших трьох 
років життя [6]. У цьому дослідженні в одного паці-
єнта з агенезією лівого купола діафрагми та первин-
ною пластикою із застосуванням синтетичної латки 
PTFE оперативне лікування з приводу рецидиву ви-
конано двічі – у віці 6 місяців та 1 рік. У подальшому 
фізичний та психомоторний розвиток відповідав 
віковим параметрам.

Шлунково-стравохідний рефлюкс у дітей, опе-
рованих із приводу ВДГ, зустрічається з частотою 
від 12% до 51% [7]. Це ускладнення може спричи-
нятися такими анатомічними чинниками: у резуль-
таті зміщення середостіння під час внутрішньо-
у т р о бног о  р озвитк у  плода  пору ш ується 
формування внутрішньогрудної частини страво-
ходу; виникає хронічна ектазія нижнього сегменту 
стравоходу і розлад його функції; сплощення купо-
ла діафрагми після зшивання дефекту та низведен-
ня шлунка зумовлюють порушення формування 
кута Гіса; збільшення градієнта тиску у стравохід-
ному отворі за рахунок зменшення внутрішньо-
грудного тиску в поєднанні з недорозвитком (від-
сутністю) ніжок діафрагми [8].

Необхідність антирефлюксних операцій після ко-
рекції ВДГ істотно відрізняється в різних публікаці-
ях – від 2% до 60% [6,8]. У нашому спостереженні 
необхідність в антирефлюксній операції виникла 
у 4 (4,7%) пацієнтів, з них у 3 дітей у ранньому після-
операційному, в 1 дитини – у віці від 5 років. У 2 ді-
тей причиною ШСР була мобільна селезінка, яка 
здавлювала та деформувала вихід із шлунка. В 1 па-
цієнта через 14 років після корекції ВДГ виникла 
клініка гострого живота, зумовлена перекрутом се-

лезінки. Мобільна селезінка – досить рідкісна клініч-
на патологія, причиною якої є вроджена відсутність 
або розтягнення фіксуючого апарату останньої, най-
більш важливою є сплено-ренальна зв’язка. Врахо-
вуючи власний досвід, авторами статті розроблено 
симультанну операцію – спленопексію, яка прово-
диться одномоментно з корекцію ВДГ для попере-
дження ускладнень і повторних хірургічних втру-
чань. Суть операції полягає у фіксації селезінки 
до парієтальної очеревини та діафрагми у верхньому 
лівому квадранті живота з плікацією єдиної гастро-
лієнальної зв’язки при її подовженні [13].

Частота деформації грудної клітки після корекції 
ВДГ досягає 50%, найчастіше (33%) виникає 
лійкоподібна деформація [15]. Просте ушивання 
дефекту зумовлює зростання натягу діафрагми, 
що сприяє зменшенню передньо-заднього розміру 
грудної клітки та  її западанню [1]. Деформації 
грудної клітки, асоційовані з ВДГ, є особливо тяж-
кими і мають тенденцію до асиметрії та прогресу-
вання. У цьому дослідженні деформацію грудної 
клітки діагностовано після пластики ВДГ власними 
тканинами, у даному випадку причиною хірургічних 
ускладнень стала неадекватна оцінка розміру дефек-
ту, що спричинило механічну деформацію тканин 
внаслідок істотного натягу.

Беручи до уваги ретроспективний характер до-
слідження та наведені вище дані, слід зазначити, 
що є підстави вважати, що абдомінальному доступу 
притаманний більший ризик повторних операцій, 
що пов’язано зі спайковим процесом та формуван-
ням вентральних кил у зв’язку з вісцеро-абдомі-
нальною диспропорцією.

Висновки
Оптимальним способом операційного лікування 

великих дефектів та агенезії куполу є пластика діа-
фрагми через торакотомний доступ із застосуван-
ням синтетичної латки та «торакалізацією» черевної 
порожнини.

Абдомінальному доступу притаманний вищий 
ризик повторних операцій, що пов’язано з розви-
тком спайкового процесу та ймовірністю формуван-
ня вентральних кил у зв’язку з вісцеро-абдоміналь-
ною диспропорцією.

Показання до застосування торакального доступу 
і латок для пластики дефекту діафрагми потрібно 
розширити незалежно від боку ураження та розміру 
дефекту.

Основними чинниками, що визначають ризик 
рецидиву ВДГ, є розмір грижового дефекту та спосіб 
пластики діафрагми.
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Верифікація та корекція мобільної селезінки при 
ВДГ має стати обов’язковим елементом хірургічної 
тактики, як симультанна операція одночасно з ко-
рекцією дефекту діафрагми або в другий етап, у міру 
встановлення діагнозу з  метою попередження 
ускладнень мобільної селезінки.

У зв’язку з високим відсотком післяопераційних 
ускладнень є необхідним тривале спостереження 
цих дітей, щоб не лише виявити фактори ризику хі-
рургічних ускладнень, але й своєчасно провести їх 
корекцію.

Автори заявляють про відсутність конфлікту 
інтересів.
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Surgical approach to treatment of asymmetric pectus 
excavatum in children
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For @ABDEG=H Zaremba VR, Danylov OA. (2022). Surgical approach to treatment of asymmetric pectus excavatum in children. Paediatric Surgery. (Ukraine). 1 (74): 27-33. 
doi: 10.15574/PS.2022.74.27.

Objective. To improve the outcomes in patients with asymmetric pectus excavatum (APE) by developing and 
implementing our own differentiated modified Nuss procedure to correct different variants of this deformity; to 
analyse the treatment outcomes.

Materials and methods. An original modified Nuss procedure to correct the following pectus excavatum (PE) 
types is described: asymmetric eccentric focal (ІІА1 according to Park) type; asymmetric eccentric broad-flat (Park 
ІІА2) type; asymmetric eccentric long canal (the Grand Canyon type or Park IIA3) type; asymmetric unbalanced 
(Park IIB) type; asymmetric combined (Park IIC) type. The essence of the proposed technique is that at the begin-
ning of the operation, a gradual elevation of the anterior chest wall is carried out to a maximally approximated 
physiological position using two or more traction ligatures applied to the sternum and ribs. In the future, a horizon-
tal position of the fixation bar is used for asymmetric eccentric focal, asymmetric eccentric broad-flat, and asym-
metric eccentric long canal types; and an oblique position with a more dorsal location of the bar end on the less 
depressed side is used for asymmetric unbalanced and asymmetric combined types. In both bar position variants, 
the rigid subperiosteal fixation of the bar stabilizers to two ribs bilaterally is used. The results of treatment according 
to this modification were analysed in 24 patients with different variants of asymmetric PE.

Results. The proposed differentiated approaches to performing the Nuss procedure made it possible to obtain 
excellent and good cosmetic and functional results. There were three postoperative complications: one case of de-
layed pneumothorax and two cases of asymmetric manubriocostal pectus carinatum: one case after treatment of an 
asymmetric unbalanced PE (Park IIB) type and one – after correction of an asymmetric combined (Park IIC) type. 
Both patients with pectus carinatum underwent non-surgical treatment using an individually tailored dynamic 
compression brace system with excellent cosmetic and functional outcomes.

Conclusions. The several-point traction of the anterior chest wall allows to shape its physiological form in most 
cases; the rigid bar fixation according to the proposed schemes ensures the retention of the chest wall shape. In the 
vast majority of cases, the placement of one corrective bar is sufficient. For the asymmetric combined (Park IIC) 
type correction, the implantation of two corrective bars or the «sandwich technique» is indicated if the defect is 
significant. In case of postoperative pectus carinatum, successful non-surgical treatment using an individually tai-
lored dynamic compression brace system is possible.

Keywords: Nuss procedure, asymmetric pectus excavatum, sternum elevation.
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Introduction
Pectus excavatum (PE) is a fairly common malforma-

tion of the chest wall. The disease incidence is from 
0.1 to 0.8 per 100 children and is a manifestation of con-
nective tissue dysplasia. PE is characterized by function-
al and organic disorders of the cardiovascular and respi-
ratory systems, namely: restrictive ventilatory 
insufficiency, frequent respiratory infections, cardiac 
compression signs, decreased exercise tolerance, and 
physical developmental delay [1–7]. In addition to or-
ganic and functional disorders, this malformation is 
significantly associated with frequent psychological dis-
turbances, including problems in relations with the op-
posite sex, social adaptation deterioration, decreased 
socialization level, and in some cases it can lead to sui-
cide [8,9]. Given the above reasons, the indications for 
the PE treatment are not only medical, associated with 
the cardiorespiratory and musculoskeletal system disor-
ders, but also cosmetic and psychological ones.

In the 21st century, the PE treatment gold standard is 
the Nuss procedure. This operation and its modifications 
are widely used because of their low surgical injury, rela-
tive simplicity and short operation time, and good cos-
metic and functional outcomes [2,3,10–19]. However, the 
treatment outcomes of patients with asymmetric pectus 
excavatum (APE) are not always perfect – often there is 
a residual deformity or pectus carinatum, as well as a 

high incidence of postoperative complications, related 
re-operations, and chronic chest pain [6,7,16,18–24].

Objective. To improve the outcomes in patients with 
asymmetric PE by developing and implementing our 
own differentiated modified Nuss procedure to correct 
different variants of this deformity; to analyse the treat-
ment outcomes.

Compliance with bioethical norms. The study was 
carried out in accordance with the principles of the Dec-
laration of Helsinki. The study protocol was approved by 
the Ethics Commission of the Municipal Non-profit In-
stitution Zhytomyr Regional Children’s Clinical Hospital 
of Zhytomyr Regional Council, Ukraine.

Materials and methods
During the period from 2018 to 2020, the corrective 

operations for pectus excavatum according to the origi-
nal modified Nuss procedure were performed in 76 pa-
tients. Among operated patients, asymmetric PE was 
diagnosed in 24 cases (31.6%). To assess the type, shape, 
degree and other characteristics of the deformity, we 
used the morphological classification of pectus excava-
tum proposed by H. J. Park. The distribution of patients 
is shown in Table 1.

Spirography, chest X-ray with determination of the de-
formity degree by Gizycka methods were used among the 
methods of examination. Native spiral computed tomog-
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raphy of the thoracic organs was performed to determine 
the degree of mediastinal displacement, indices of asym-
metry, unbalance, eccentricity, and the Haller index.

An original modification of the Nuss procedure and 
its options for the treatment of various anatomical vari-
ants of APE were developed. The first stage of surgical 
intervention consisted of the application of ligatures 
(2–4) to the lower third of the sternum and adjacent ribs 
followed by gradual traction for 10–15 minutes until the 
anterior chest wall was positioned in the moderate hy-
percorrection. Recently, instead of a ligature, we have 
used a single-prong Volkmann retractor. The traction 
points were chosen at the greatest depression sites of the 
chest wall. The number of such points depends on the 
anatomical deformity variant, the chest wall rigidity and 
the thoracic cage size. The chest wall traction was per-
formed by gradually tightening the stretching screw.

As a rule, bilateral three-centimetre transverse skin inci-
sions at the level of the fifth intercostal space, anteriorly 
from the midaxillary line, with subperiosteal mobilization 
of the 5th and 6th ribs were made. The next step was tun-
nelling under the greater pectoral muscles and inserting 
an optical port on the right into the 6th or 4th intercostal 
space on the anterior axillary line. A working port was in-
troduced through the right main access and a tunnel under 
the right greater pectoral muscle to the point of the bar 
entry into the pleural cavity. A 5-mm endoscopic dissector 
was inserted through the working port and the retrosternal 
tunnellization was performed. The next step was to intro-
duce a guideband and a bar. After rotation of the bar, a 
bilateral rigid subperiosteal fixation of the bar stabilizers to 
two mobilized ribs was performed with a 5-mm lavsan 
band. This bar fixation technique transforms the construc-
tion into a monolithic metal arched structure with fixed 

ends, which reduces the bar width and the pain syndrome 
severity in the points of bar entry into the pleural cavity, as 
well as levels out the rib deformation in these points.

The main difference in our approach to APE correc-
tion is traction of the anterior chest wall in its most con-
cave areas, elevating the anterior chest wall to the posi-
tion of hypercorrection first, after which a corrective bar 
with tightening of its ends (stabilizers) is introduced and 
fixed according to the deformity type. A prerequisite of 
this approach is a clear marking of the operating field, 
especially the points of bar entry into the pleural cavity.

Variants of the original technique
The explanations of symbols are shown in Figure 1.
1. To correct the asymmetric eccentric focal type 

(ІІА1 according to Park), the traction points were ap-
plied at the area of the corpus sterni transition into the 
xiphoid process along the edge, which is the closest to 
the deformity, and at the part of the rib, which is the 
closest to the deepest point of the deformity. The points 
of bar entry into the pleural cavity were planned along 
the edge of the deformity as in the conventional Nuss 
procedure. The bar was positioned horizontally (Fig. 2).

2. To correct the asymmetric eccentric broad-flat 
type (ІІА2 according to Park), two traction points were 
used. The first one was along the lower border of the cor-
pus sterni and along its edge, closer to the depression, and 
the second one was in the area of the rib part closest to the 
deepest point of deformity. The points of bar entry into 
the pleural cavity were projected according to the defor-
mity; the correction was made using two bars. The sternal 
traction was performed until significant hypercorrection 
position. This allowed the upper bar to be freely intro-
duced after the lower one was inserted and rotated. The 

Table 1
Distribution of patients according to the Park classification

Deformity type ac-
cording to Park SUD=EBV Percent Degree II

,XYZD[Y�D[Y�
G\�]DEY=B^�
with deformity

Percent Degree III
,XYZD[Y�D[Y�
G\�]DEY=B^�
with deformity

Percent
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upper bar was placed in accordance with the points of bar 
entry into the pleural cavity in the third intercostal space 
using the Pilegaard technique, or this bar was placed with 
one nonremovable stabilizer. After positioning both bars, 
the sternum was reversed from the hypercorrection posi-
tion to the physiological one. Then we fixed them to the 
ribs (Fig. 3).

3. Surgical treatment of the asymmetric eccentric long 
canal type (the Grand Canyon type or ІІА3 according to 

Park). Three traction points were used at the lower edge 
level of corpus sterni: the middle of the sternum, the edge 
of the sternum close to the deformity, and the rib slightly 
laterally to the deepest point of the deformity. Two bars 
were used. Optionally, the fixation was provided using si-
multaneously lavsan band and steel ligature No.7 USP. The 
sequence of insertion and bar fixation were similar to those 
performed for the correction of asymmetric eccentric 
broad-flat (ІІА2 according to Park) type (Fig. 4).

"Y&/'�YZ�̀ #(�$/'(,�&/'Y�'U$�VX$*(#X�)#W&',

~#(�\'#`&X&g$(

i$)'Y(�YZ�'(#)^Y/

�'$(/*[

�&`

�'#`&X&g$(�'(#)^Y/�%&($)^Y/�%*(&/+�oc#^Y/

i$)'Y(�YZ�)Y[V($\\&Y/�YZ�'U$�.$$X$%�VY(^Y/�
YZ�'U$�%$ZY([&',K

Fig. 1. �,[`YX\ 

Fig. 2.��)U$[$�YZ�#\,[[$'(&)�$))$/'(&)�ZY)#X����k�#))Y(%&/+�
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4. Correction of asymmetric unbalanced (IIB accord-
ing to Park) type. Two traction points were made at the 
level of the lower edge of the sternal body along its edge 
closer to the deformity and 2–3 cm lateral to this point on 
the rib. The latter was given special attention during trac-
tion. In this operation variant, there was used an oblique 
course of the corrective bar with the lower bar side placed 
on the concave side. It is crucial to place the bar accurately, 
which is as follows: from the convex side of the chest, the 
bar enters into the pleural cavity along the edge of the de-
formity, and on the concave side, it is introduced in the 
middle between the anterior axillary and medioclavicular 
lines. In this type of deformity, it is important that the sta-
bilizers are properly fixed to the ribs, namely:

a) on the concave side, the fixation points are pulled as 
far forward as possible, elevating the chest wall to the phy-
siological position;

b) on the concave side, three points of subperiosteal fixa-
tion to the ribs are used: at both ends of the stabilizer and 
the bar ends;

c) the bar should be placed so that the removable stabi-
lizer is positioned on the concave chest side;

d) a combination of suture materials, both steel ligature 
and lavsan band on the concave side, should be preferred.

The oblique bar course allows 3–4 ribs of the concave 
side of the chest (almost the entire concave surface) to lean 
on the bar (Fig. 5).

5. The asymmetric combined type (IIC according to 
Park) was corrected using one bar. First, traction ligatures 
were applied at the level of the lower edge of the corpus sterni 
and 2–3 cm laterally to the rib on the funnel-shaped defor-
mity side. The funnel-shaped part of the deformity was ele-
vated into a position close to the contralateral side. The bar 
position was horizontal or oblique (usually oblique). It was 
inserted so that the bar entry point into the pleural cavity 
from the keeled side was somewhat medial to the top of the 
keeled portion of the deformity, and on the funnel-shaped 
side – along the border of the funnel-shaped deformity.

The rules for the bar fixation to the ribs were as follows:
a) on the funnel-shaped side, the fixation points were 

pulled as far forward as possible, elevating the chest wall to 
the physiological position;

b) there were three points of subperiosteal fixation bila-
terally: at both ends of the stabilizer and the bar ends;

c) a bar with two removable stabilizers was used;
d) a combination of suture materials, both steel ligature 

and lavsan band, was preferred on both sides;
e) the bar was fixed to the ribs on the funnel-shaped side 

first, trying to fasten the stabilizer as ventrally as possible, after 
which the bar was fixed from the keeled side by pressing on 
the top of the keeled portion of the deformity until it was cor-
rected, but the stabilizer should be fixed as dorsally as possible.

We consider it appropriate to introduce two bars with a 
significant upper-lower size of the keeled portion in the IIC 
type according to Park (Fig. 6).

Results
An analysis of the surgical treatment results in the pa-

tients with APE using the modified Nuss procedure 
showed that 23 out of 24 patients (95.8%) had good and 
excellent surgical treatment outcomes. The majority of 
patients were males (62.5%). It was found a tendency for 
the third-stage deformity percentage to increase with the 
child’s age (from 27.2% at the age of 10–13 years to 38.4% 
at the age of 14–18 years). Two corrective bars were used 
in all patients with asymmetric eccentric long canal (the 
Grand Canyon type or Park ІІА3) type (4 cases) and 
asymmetric eccentric broad-flat (Park ІІА2) type (3 cases) 
(in 29.17% of all patients with APE). The correction using 
one bar was provided in the other 17 patients (70.83%).

The duration of the operation ranged from 55 to 
100 minutes when one fixation bar was placed (on aver-
age – 78 minutes) and from 100 to 130 minutes (on aver-
age – 108 minutes) with two fixation bars placed. The 
intraoperative blood loss was less than 30 ml in all cases.

There were three postoperative complications (12.5%) 
registered: delayed simple right-sided pneumothorax (diag-
nosed 1.5 days post surgery) in one case and two cases of 
recurrence in the form of pectus carinatum in 3 and 
6 months post surgery for an asymmetric unbalanced (Park 
IIB) type and for an asymmetric combined (Park IIC) type.

The length of hospital stay post surgery was 3–7 days 
(on average 4.2 days). In 23 cases (95.8%), good and ex-
cellent treatment outcomes were noted. There were no 
cases of bar displacement or penetration through the 
anterior chest wall. The examples of treatment outcomes 
are shown in Figures 7–10.

Discussion
Most authors believe that the Nuss procedure is effective 

in symmetrical PE. Moreover, it is possible to limit the 
placement of a single bar to complete deformity correction 
[2,3,6,12,14,15,18]. It has been reported the minimum 
number of intra- and postoperative complications in these 
cases [2,3,6,12,14]. However, asymmetric PEs pose consi-
derable difficulties when performing PE correction accord-
ing to Nuss [6,13,22–24]. Taking this into account, a place-
ment of two or more bars, including bridge structures, have 
been suggested by a number of authors [10,16,23,25]. This 
approach is more often accompanied by intra- and postop-
erative complications, decreased respiratory capacity be-
cause of reduced chest wall mobility [6,22–24]. There are 
very few studies on the methods and results of the APE 
treatment. The Park’s work [26] is of the greatest interest 
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because of the approaches used and the results obtained. In 
particular, H. J. Park has suggested the use of an original 
approach – MM–MT TERCOM (multiple-momentum 
based multitarget «Terrain Contour Matching System»). In 
this approach, the first step is to establish the deformity por-
tions that need to be corrected surgically. After establishing 
the goals of correction, the bar contour, which would be 
anti-congruent to the deformation, is carried out for such 
correction. To achieve this goal, H. J. Park recommends the 
«deformity contour matching», which is essentially a mir-
ror-image fitting of the bar curvature to the chest wall cur-
vature. Techniques have been described for introducing 
bridge structures consisting of two fixation bars, in particu-
lar, the «sandwich technique», to correct the asymmetric 
combined PE (Park IIC) type [16,23,25,26]. In addition, 
there have been anecdotal studies on the use of several fixa-
tion bars to correct the Grand Canyon deformity type and 
extended deformity variants [10,11]. Thus, no systematic 
approach to surgical treatment of different asymmetric PE 
variants has been proposed so far. In our opinion, the main 
cause of complications is the lack of proper attention to the 
deformity type and nature. H. J. Park has identified the main 
types of asymmetric pectus excavatum. The classification 
was developed taking into account the position of the ster-
num and the changes in the shape of ribs and costal arches 
[27]. The most common cause of intraoperative complica-
tions is the narrow space or its absence between the anterior 
mediastinal organs and the anterior chest wall, as well as the 
mediastinal displacement, since this significantly impairs 
the safety of manipulations in the retrosternal space 
[6,10,11,19,22,24]. The anterior chest wall elevation, per-
formed in the operation debut in different ways, can reduce 
the risk of complications [10,11,17,19]. However, the au-
thors do not take into account the location of traction points 
depending on the nature of the deformity and, therefore, do 
not achieve the physiological position of the anterior chest 
wall before the placement and fixation of the bars. On the 
contrary, a differentiated choice of traction points allows 
optimally placing the corrective bars, taking into account 
the localization of the deformity epicentre and its anatomi-
cal variant, and achieving good results. Under this ap-
proach, it is enough to install one fixation bar in most cases, 
and the oblique bar position is often chosen.

Conclusions
The proposed modified Nuss procedure with several-

point traction of the anterior chest wall in the operation 
debut allows to form its physiological shape in most cas-
es, and rigid fixation of the bar stabilizers according to 
the proposed schemes reliably maintains the achieved 
shape of the chest wall. In almost all cases, good to excel-
lent correction results have been achieved. In the vast 

Fig. 10.��#\$�YZ�#\,[[$'(&)�$))$/'(&)�XY/+�)#/#X��'U$�b(#/%�
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majority of cases, the placement of one corrective bar is 
sufficient. When correcting the asymmetric combined 
(IIC according to Park) type, consideration must be giv-
en to the height of the keeled portion of the deformity 
and, with a significant protruding part in height, it is re-
commended to use two corrective bars or use the «sand-
wich technique» to prevent the postoperative pectus 
carinatum. In case of postoperative pectus carinatum, 
successful non-surgical treatment using an individually 
tailored dynamic compression brace system is possible.
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О. Д. Карпінська 3

Аналіз ефективності використання системи гало-
гравітаційної тракції як фактора, що впливає 

на крововтрату при хірургічній корекції складних 
сколіотичних деформацій у дітей
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For citation: Levytskyi AF, Rogozinskyi VO, Benzar IM, Dolianytskyi MM, Karpinska OD. (2022). Analysis of the effectiveness of the halo-gravitational traction system as a 
factor influencing blood loss in the surgical correction of complex scoliotic deformities in children. Paediatric Surgery (Ukraine). 1 (74): 34–39. doi: 10.15574/PS.2022.74.34.

Систему гало-гравітаційної тракції (ГГТ) широко застосовують у провідних клініках світу як етапний 
метод корекції складних (>100°) сколіотичних деформацій хребта в дітей. На сьогодні не існує єдиного під-
ходу використання цієї методики, і кожний лікар приймає рішення щодо схеми лікування імпірично, спи-
раючись на власний клінічний досвід.

Мета – визначити фактори, які впливають на об’єм крововтрати при хірургічній корекції сколіотичної 
деформації в дітей.

Матеріали та методи. Обстежено 76 пацієнтів віком 7–17 років, у середньому – 11,0±2,8 року. І (дослідна) 
група – 38 дітей, яких лікували з використанням ГГТ відповідно до розробленої тактики етапного хірур-
гічного лікування; ІІ (контрольна) група – 38 дітей, яким виконували одномоментну хірургічну корекцію. 
Вік дітей у І групі становив 11,0±2,8 року, у ІІ групі – 11,2±2,8 року, вік дітей у групах був статистично одна-
ковим (t= –0,409; p=0,684). Було 28 (36,8%) хлопчиків та 48 (63,2%) дівчат. Розподіл дітей за віком та статтю 
в групах був однаковим. Дані щодо операційної крововтрати опрацьовані статистично.

Результати. За даними статистичного дослідження, на крововтрату при хірургічній корекції сколіотичної 
деформації найбільше впливає кут деформації та вік пацієнта. При куті деформації >100° крововтрата зна-
чуще більша, ніж при куті <100°. У дітей віком від 14 років також спостерігали значуще збільшення крово-
втрати, і це пов’язано не тільки з більшою масою тіла, але й з тим, що в цих дітей був більший кут деформації 
хребта, а також при застосуванні ГГТ кут деформації зменшується менше, ніж у молодших дітей.

Висновки. Визначено, що після ГГТ в дітей статистично значуще (р<0,001) зменшився кут деформації 
в середньому на 36,5±14,9°. Зміна деформації у хлопців та дівчат відбувалася однаково. При хірургічній 
корекції сколіотичної деформації <100° крововтрата (1025,0±235,9 мл) статистично значуще (p<0,001) мен-
ша за крововтрату при корекції деформації >100° (1297,5±327,8 мл). З віком у дітей збільшується крово-
втрата, причому ця різниця між віковими підгрупами статистично значуща (α=0,05). Величина кута сколіо-
тичної деформації після хірургічної корекції має середній статистично значущий (r=0,576; p=0,001) вплив 
на крововтрату, величина хірургічної корекції деформації на крововтрату (r=0,015; p=0,879) не впливає.

Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. Протокол дослідження ухвале-
но Локальним етичним комітетом усіх зазначених у роботі установ. На проведення досліджень отримано 
інформовану згоду батьків, дітей.

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Ключові слова: інтраопераційна крововтрата, деформація хребта, гало-гравітаційна тракція.
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Вступ
Складні сколіотичні деформації хребта досі не ма-

ють конкретного визначення, зазвичай їх відносять 
до деформацій, при яких кут Кобба >100° [2,7]. Наразі 
тактика хірургічного лікування складних деформацій 
хребта в дітей залишається великою проблемою.

Кожна остеотомія має певні показання, переваги 
та недоліки, несе суттєві ризики серйозних невро-
логічних ускладнень, травми судин, великої втрати 
крові тощо.

У хірургічному лікуванні деформації хребта кла-
сичні методи остеотомії хребта, у тому числі SPO, 
PSO та VCR, були дуже популярними протягом 
останніх років, але різні методи остеотомії дали різ-
ну клінічну корекцію та частоту ускладнень [5,8].

Мета дослідження  – визначити фактори, 
що впливають на об’єм крововтрати при хірургічній 
корекції сколіотичної деформації в дітей.

Матеріали та методи дослідження
Проведено дослідження 76 пацієнтів віком 7–17 ро-

ків зі складними сколіотичними деформаціями хреб-

та, які проходили лікування в клініці кафедри дитячої 
хірургії Національного медичного університету імені 
О. О. Богомольця (на базі хірургічних відділень НДСЛ 
«ОХМАТДИТ», м. Київ) у період 2009–2019 рр.

Пацієнтів поділено на дві групи: І (дослідна) гру-
па – 38 дітей, яких лікували з використанням гало-
гравітаційної тракції (ГГТ) відповідно до розробле-
ної тактики етапного хірургічного лікування; 
ІІ (контрольна) група – 38 дітей, яким виконували 
одномоментну хірургічну корекцію.

Пацієнтам І (дослідної) групи першим етапом на-
кладали систему ГГТ для попередньої корекції склад-
ної деформації хребта. Пацієнтам ІІ (контрольної) 
групи виконували одномоментну корекцію дефор-
мації хребта в об’ємі задньої корегувальної інстру-
ментації хребта та остеотомій Ponte на 1–3 рівнях.

Вік дітей у І групі становив 11,0±2,8 року, у ІІ гру-
пі – 11,2±2,8 року, вік дітей у групах був статистично 
однаковим (t= –0,409; p=0,684).

У групах було 28 (36,8%) хлопчиків і 48 (63,2%) ді-
вчаток. Розподіл пацієнтів у  групах за  статтю 
наведено в таблиці 1.
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У І групі кількість хлопчиків (18 осіб, або 47,4%) 
і дівчат (20 осіб, або 52,6%) була майже однаковою, 
у ІІ групі переважала кількість дівчат (28 осіб, або 
73,7%), але різниця за статтю між групами не дося-
гла статистично значущого рівня (р=0,057).

Рівень первинної сколіотичної деформації в гру-
пах наведено в таблиці 2.

За даними статистичного аналізу, за первинним 
рівнем сколіотичної деформації групи дітей були од-
наковими (р=0,113), також не виявлено статистич-
ної різниці у величині деформації в хлопців і дівчат 
як у межах кожної групи (І – р=0,279; ІІ – р=0,181), 
так і між групами (хлопців – р=0,279; дівчата – 
р=0,181).

Отже, групи можна вважати однаковими як щодо 
розподілу за  віком, статтю, так і  щодо рівня 
первинної сколіотичної деформації (рис. 2).

Дані опрацьовані статистично. Розраховано Се-
реднє (М), стандартне відхилення (SD), мінімальне 
(min) та максимальне (max) значення вибірок. По-

рівняння між групами проведено за Т-тестом для 
незалежних вибірок із розрахуванням різниці серед-
ніх (M±SD), критичного значення тесту (t) і статис-
тичної значущості (р). Для оцінки рівності дисперсії 
вибірок використано тест Левеня, при відхиленні 
нульової гіпотези тесту (р<0,05) застосовано тет 
Уелча. Під час порівняння понад 2 вибірок викорис-
тано однофакторний дисперсійний аналіз ANOVA 
з апостеріорним тестом Дункана [1].

Дослідження виконано відповідно до принципів 
Гельсінської декларації. Протокол дослідження 
ухвалено Локальним етичним комітетом усіх 
зазначених у  роботі установ. На  проведення 
досліджень отримано інформовану згоду батьків, 
дітей.

Результати дослідження та їх обговорення
Пацієнтам І групи перед хірургічною корекцією 

сколіотичної деформації виконано ГГТ, яка здатна 
зменшити кут деформації.

Таблиця 1
Розподіл пацієнтів у групах за статтю

9�<!�
����N

I�
!5��� ��"5����
;����M7����]�/��R �HMK �R 20

n������6 	 ]	 Q�]P
y���7I��L�n ��] �P]�n

;;��������7I���]�/��R �HMK 10 �R
n������6 �P]�  �] 
y���7I��L�n ��]� �P]R

�MI��� �HMK��n�� �R���P]Rn�� 	R��P�]�n��
v����M������y�����M�I�G8����6�G���� ¡]���� � ¡��]P�S]����]�Q 

Таблиця 2
Розподіл хворих за величиною первинної сколіотичної деформації
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Таблиця 3
Динаміка зміни кута сколіотичної деформації в пацієнтів І групи після гало-гравітаційної тракції
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Динаміку зміни величини кута деформації після 
ГГТ у пацієнтів І групи наведено в таблиці 3.

За даними статистичного аналізу, після ГГТ у ді-
тей статистично значуще (р<0,001) зменшився кут 
деформації в середньому на 36,5±14,9°. За отрима-
ними даними, зміна деформації у хлопців і дівчат 
відбувалася однаково, тобто була статистично одна-
ковою як до (р=0,279), так і після ГГТ (р=0,542).

Отже, пацієнти І групи перед хірургічною ко-
рекцією сколіотичної деформації мали статистич-
но значуще (р<0,001) зменшений кут деформації 
(71,5±2,7°) і відповідно статистично значуще мен-
ший (р<0,001) ,  ніж у   пацієнтів ІІ  групи 
(106,0±4,5°). Динаміку зміни кута деформації на-
ведено на рис. 3.

Далі проаналізовано крововтрату при хірургічно-
му втручанні в групах пацієнтів (табл. 4).

За даними статистичного аналізу, крововтрата 
в І групі (1044,7±245,7 мл) була статистично значуще 
меншою, ніж у пацієнтів ІІ групи – 1292,1±334,8 мл.

Проаналізовано вплив кута сколіотичної дефор-
мації на об’єм крововтрати при операції (табл. 5). 
Для вирішення цього завдання величину кута ско-
ліотичної деформації поділено на 2 рівні – <100° де-
формації (n=36) і >100° (n=40).

При хірургічній корекції сколіотичної деформації 
<100° крововтрата (1025,0±235,9 мл) була статистич-

но значуще (p<0,001) меншою за крововтрату при 
корекції деформації >100° (1297,5±327,8 мл).

Проаналізовано вплив віку дітей на крововтрату 
при хірургічному втручанні в загальній кількості ді-
тей, яких поділено на три підгрупи відповідно 
до віку: 1-ша – 7–10 років (n=27); 2-га – 11–13 років 
(n=34); 3-тя – 14–17 років (n=15), (табл. 6).

Статистично доведено, що  з  віком дітей 
збільшується крововтрата, причому ця різниця між 
віковими підгрупами була статистично значущою 
(α=0,05), що наведено на рис. 4. Це логічно, через 
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Таблиця 4
Крововтрата при хірургічному втручанні в пацієнтів
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Таблиця 5
Аналіз об’єму крововтрати залежно від кута сколіотич-
ної деформації
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збільшення маси тіла та протяжності хірургічного 
розтину з віком дитини.

У І групі у 2 дітей віком від 14 років після ГГТ кут 
деформації залишився >100°. Отже, у цих хворих 
крововтрата також була більшою, ніж у дітей з мен-
шим кутом деформації (табл. 7).

За даними аналізу, крововтрата в дітей з кутом 
деформації <100° (1025±235,9 мл) була статистично 
значуще (р=0,034) меншою, ніж у дітей з кутом де-
формації >100° (1400±141,4) мл. Через те, що дітей 
з кутом >100° було лише 2 особи, то вважати досто-
вірним отриманий результат можна з великим при-
пущенням, але нижня межа розкиду крововтрати 
(1300 мл) була вищою, ніж у дітей з кутом деформа-
ції <100°.

Визначено вплив на крововтрату при хірургічно-
му втручанні таких параметрів – залишкового кута 
деформації після корекції та величини зміни кута 
деформації після операції. Для цього проведено ко-
реляційний аналіз (табл. 8).

За даними аналізу, величина кута сколіотичної 
деформації після хірургічної корекції має середній, 
але статистично значущий (r=0,576; p=0,001) вплив 
на крововтрату, а величина хірургічної корекції 
деформації не впливає на крововтрату (r=0,015; 
p=0,879).

За даними статистичного дослідження, на крово-
втрату при хірургічній корекції сколіотичної дефор-
мації найбільше впливає кут деформації та вік паці-
єнта. При куті деформації >100° крововтрата 
значуще більша, ніж при куті <100°, у дітей віком від 
14 років також значуще більша крововтрата, і це 
пов’язано не  тільки з  більшою масою тіла, але 
й з тим, що в цих дітей більший кут деформації 
хребта, а також при застосуванні ГГТ кут деформа-
ції зменшується менше, ніж у молодших дітей.

Висновки
Встановлено, що після ГГТ у дітей статистично 

значуще (р<0,001) зменшується кут деформації 
(у середньому – на 36,5±14,9°). Зміна деформації 
у хлопців і дівчат відбувається однаково.

При хірургічній корекції сколіотичної деформації 
<100° крововтрата (1025,0±235,9 мл) статистично 
значуще (p<0,001) менша за  крововтрату при 
деформації >100° (1297,5±327,8 мл). З віком у дітей 
збільшується крововтрата, причому ця різниця між 
віковими підгрупами статистично значуща (α=0,05).

Величина кута сколіотичної деформації після 
хірургічної корекції має середній статистично 
значущий (r=0,576; p=0,001) вплив на крововтрату, 
величина хірургічної корекції деформації на крово-
втрату (r=0,015; p=0,879) не впливає.

Автори заявляють про відсутність конфлікту 
інтересів.
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Таблиця 7
Крововтрата у дітей І групи при різних кутах сколіотичної деформації
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Таблиця 8
Аналіз зв’язку крововтрати з кутом залишкової дефор-
мації та величиною зміни кута деформації
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Таблиця 6
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Гострий апендицит є найпоширенішою причиною абдомінального болю, що потребує невідкладного 
хірургічного втручання в дітей, і є істинно ургентною патологією шлунково-кишкового тракту. Попередній 
діагноз насамперед встановлюють на підставі клінічних даних, проте в ході подальшого дообстеження 
невід’ємною частиною діагностичного процесу є додаткові методи дослідження – загальний аналіз крові, 
ультразвукове дослідження (УЗД) органів черевної порожнини.

Мета – визначити комплексну діагностичну значущість УЗД в пацієнток з абдомінальним больовим 
синдромом.

Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз 200 медичних карт стаціонарних хворих, які 
лікувалися у 2021 р. у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні з приводу апендициту. Дослідження 
проведено на основі аналізу медичних карт стаціонарних хворих. У 2021 р. у вищезазначеній лікарні викона-
но УЗД 200 дівчатам з абдомінальним больовим синдромом із допплерівським скануванням на ультразвуко-
вих апаратах «SAMSUNG H60» (виробник Південна Корея) та «SAMSUNG» LS22EMU1HS (Seoul. Korea, 2016). 
Віковий розподіл дівчат: 0–3 роки – 8 (4%) дівчаток, 4–12 років – 86 (43%) дітей, 13–18 років – 106 (53%) дівчат.

Результати. Одночасне зіставлення динаміки місцевих змін у клінічній картині, гемограмі, величині 
ендогенної інтоксикації та візуальних знахідок при УЗД органів черевної порожнини дає змогу уникнути 
невиправданого оперативного втручання в пацієнтів з абдомінальним болем і спрямувати лікаря на вірний 
тактичний хід у сумнівних випадках.

Висновки. Тільки правильно зібраний анамнез, оцінка фізикальних і клініко-лабораторних показників 
і даних лабораторних методів обстеження, залучення необхідних вузьких спеціалістів дають змогу уникати 
помилок у діагностиці гострого апендициту в дітей. Доцільним і виправданим у діагностичній оцінці клі-
нічної картини при підозрі на гострий апендицит є зіставлення показників сумарного індексу ендогенної 
інтоксикації з ультразвуковим методом виявлення апендикса в динаміці перебігу патологічного процесу.

Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. Протокол дослідження ухвале-
но Локальним етичним комітетом усіх зазначених у роботі установ. На проведення досліджень отримано 
інформовану згоду батьків, дівчат.

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Ключові слова: УЗД, апендицит, діагностика, хірургія.
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Вступ
Гострий апендицит є найпоширенішою причиною 

абдомінального болю, який потребує невідкладного 
хірургічного втручання в дітей, і є істинно ургент-
ною патологією шлунково-кишкового тракту. По-
передній діагноз передусім ставиться на підставі 
клінічних даних, проте в ході подальшого дообсте-
ження невід’ємною частиною діагностичного про-
цесу є додаткові методи дослідження, такі як загаль-
ний аналіз крові, ультразвукове дослідження (УЗД) 
органів черевної порожнини [4].

В індустріально розвинутих державах захворюва-
ність на гострий апендицит становить від 4–6% 
до 12–23%, в Україні – 20–21 випадок на 10 тис. на-
селення, переважно в осіб молодого віку [2]. У США 
та країнах Європи частота гострого апендициту 
в популяції досягає 7–12%. Щорічно у США викону-
ють близько 250 тис. апендектомій у дорослих 
та близько 60 тис. у дітей, у Великій Британії – 
до 40 тис., у Росії – понад 220 тис., летальність ста-
новить 0,13%. Гострий апендицит найчастіше діа-
гностують у віці 10–19 років [1,2,4].

За даними МОЗ України (2016), гострий 
апендицит є найчастішою та найпоширенішою 
причиною розвитку перитоніту. Летальність при 
гострому апендициті (доросле та дитяче населення) 
в Україні зумовлена такими факторами: тяжкістю 
захворювання – 19,7%; пізньою госпіталізацією – 
46,1%; технічними помилками під час операції – 
5,2%; тактичними помилками – 6,8%; дефектами 
післяопераційного лікування – 7,7%; супутніми за-
хворюваннями – 9,3%; пізньою операцією – 5,2%. 
Особливо гостро проблема діагностики гострого 
апендициту постає у випадках абдомінального болю 
в  дівчат, що  пов’язано з  наявністю близько 

розташованих до апендикса структур внутрішніх 
статевих органів. Слід зауважити, що  вчасно 
виявлене джерело запалення в порожнині малого 
таза запобігає негативному впливу патологічного 
процесу на майбутню репродуктивну функцію. Під 
час діагностування гострого апендициту, окрім клі-
нічних симптомів, лікарям допомагає УЗД, яке 
поширене в  медичній практиці та  дає змогу 
встановити правильний діагноз, провести 
диференційну діагностику з гострою гінекологічною 
патологією [6].

Мета дослідження – визначити комплексну діа-
гностичну значущість УЗД у пацієнток з абдоміналь-
ним больовим синдромом.

Матеріали та методи дослідження
Проведено ретроспективний аналіз 200 медичних 

карт стаціонарних хворих, які лікувались у 2021 р. 
у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні 
(ВОДКЛ) з приводу підозри на гострий апендицит.

Це дослідження проведено на основі аналізу ме-
дичних карт стаціонарних хворих. У вищеописаний 
період у ВОДКЛ виконано УЗД у 200 дівчат з абдомі-
нальним больовим синдромом із допплерівським 
скануванням на УЗ-апаратах «SAMSUNG H60» 
( виробник Південна Корея) і  «SAMSUNG» 
LS22EMU1HS (Seoul. Korea, 2016).

Віковий розподіл дівчат такий: 0–3 роки – 8 (4%) 
дівчат, 4–12 років – 86 (43%) дітей, 13–18 років – 
106 (53%) дівчат (рис. 1).

Дослідження виконано відповідно до принципів 
Гельсінської декларації. Протокол дослідження 
ухвалено Локальним етичним комітетом зазначеної 
в роботі установи. На проведення досліджень отри-
мано інформовану згоду батьків, дівчат.
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Результати дослідження та їх обговорення
Під час виконання УЗД гострого апендициту 

взято до уваги такі критерії: потовщення стінки 
апендикса понад 3 мм (186 дітей – 93%), збільшен-
ня діаметра апендикса понад 10 мм (195 дітей – 
97,5%), наявність дефекту в стінці апендикса (20 ді-
тей  – 10%), наявність копролітів у  просвіті 
апендикса (47 дітей – 23,5%), вільна рідина та на-
бряк клітковини навколо апендикса (143 дітей – 
71,5%), спазмована, аперистальтична сліпа кишка 
або правий відділ товстої кишки (160 дітей – 80%). 
Також одним з УЗ-симптомів гострого апендициту 
є його ригідність під час натискання датчиком УЗ-
апарату. Слід зазначити, що з вищеописаних кри-
теріїв, на думку авторів, найбільш діагностично 
цінними є такі: потовщення стінки апендикса по-
над 3 мм, збільшення діаметра апендикса понад 
10 мм, вільна рідина та набряк клітковини навколо 
апендикса (рис. 2).

Після УЗД органів черевної порожнини та органів 
малого таза отримано медичний висновок «Гострий 
апендицит» у 110 (55%) пацієнтів. Після динамічно-
го нагляду, інфузійної терапії з розчинами спазмо-
літиків, дообстеження дітей зі 110 дівчат, яким за да-
ними УЗД встановлено гострий апендицит, 
прооперовані з приводу цієї патології 86 (78,2%) ді-
тей, а інші 24 (21,8%) пацієнтки виписані зі стаціо-
нару без оперативного лікування у зв’язку з відсут-
ністю ознак гострого живота, зменшенням 
больового синдрому, поліпшенням клінічного стану 
на тлі консервативного лікування.

У 90 (45%) дівчат, яким за даними УЗД органів че-
ревної порожнини та порожнини таза виключено 
діагноз гострого апендициту, виявлено такі УЗ-
симптоми: спазмовані петлі кишки, ознаки мезаде-
ніту, метеоризм, посилення судинного малюнка 
печінки, новоутворення порожнини таза, запальні 
ознаки придатків матки. Після УЗД дівчат скеровано 
до хірургічного стаціонару ВОДКЛ для подальшого 
лікування. З вищеописаних 90 пацієнтів (із виклю-

ченим діагнозом гострого апендициту за даними 
УЗД) 25 (27,7%) дівчат оперовані з приводу гострого 
апендициту, а 65 (72,3%) дітей виписані зі стаціона-
ру без оперативного лікування з приводу гострого 
апендициту.

Провівши це дослідження на базі хірургічного 
відділення ВОДКЛ, встановлено чутливість і специ-
фічність методу УЗД з приводу гострого апендици-
ту. Чутливість визначено на рівні 78,2%, а специфіч-
ність – 72,2%.

Ультразвукова діагностика є невід’ємною складо-
вою диференційної діагностики, особливо в дівчат 
із гінекологічною патологією.

Під час дослідження виявлено, що серед 200 па-
цієнтів із больовим абдомінальним синдромом, 
яким виконано УЗД, у 12 (6%) пацієнтів встанов-
лено діагноз «Функціональна кіста придатків мат-
ки». Ці пацієнти не оперовані, не мали клініки 
«гострого живота», отримали консультацію гіне-
колога і продовжили консервативне лікування ам-
булаторно.

Серед дівчат із гінекологічною патологією (за да-
ними УЗД), окрім 12 пацієнток із функціональними 
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кістами, також обстежено тих, у яких виявлено 
ознаки запалення придатків матки – 6 (3%) пацієн-
тів, діти з об’ємними утвореннями значних розмірів 
(понад 5 см) – 6 (3%) дівчинки.

Вищеописаних пацієнтів зі значними за розміра-
ми об’ємними утвореннями оперовано в ургентній 
черзі 3 дівчинки). Після оперативного лікування їм 
встановлено діагноз «Перекрут кісти яєчника». 
Трьох дівчат оперовано в плановій черзі у зв’язку 
з відсутністю клініки «гострого живота» та відсут-
ністю відповіді на консервативне лікування.

Для більш наочної демонстрації важливості за-
стосування додаткових методів дослідження, а осо-
бливо УЗД, при абдомінальному больовому синдро-
мі нижче наведено клінічний випадок.

Дитина Ю., 15 років, звернулася по медичну до-
помогу до приймального відділення ВОДКЛ зі скар-
гами на біль у нижніх відділах живота, ділянці пуп-
ка ,  б аг атора з ов е  блюв ання,  п ідвищення 
температури тіла до 38,7�С. Зі слів дитини, вона хво-
ріє протягом 2 діб. Під час огляду живота – біль 
у правій здухвинній ділянці та над лоном, де відмі-
чається напруження м’язів передньої черевної стін-
ки, позитивні симптоми подразнення очеревини 
(Щоткіна–Блюмберга, позитивний симптом Воскре-
сенського, болючість при перкусії за Шурінком). 
Дитину госпіталізовано до хірургічного відділення 
ВОДКЛ із підозрою на ГА. Пацієнтці виконано УЗД 
органів черевної порожнини та порожнини таза. 
За даними УЗД: матка збільшена, неоднорідна за ра-
хунок об’ємного утворення розміром 5,4х5,9 мм 
із рідинними зонами, придатки матки не визнача-
ються, вільна рідина з ехо (+) включеннями по пра-
вому фланку товщиною 35 мм, по лівому фланку – 
31  мм, міжпетельно  – 15  мм, петлі кишки 
дилатовані з рідинним вмістом, стінка набрякла 
(рис. 3).

Виконано загальний аналіз крові: еритроцити – 
2,36х1012/л, гемоглобін  – 108  г/л, лейкоцити  – 
3150,0х109/л (юні – 2%, паличкоядерні – 8%, сегмен-
тоядерні – 35%, лімфоцити – 42%, еозинофіли – 1%, 
базофіли  – 1%, моноцити  – 1%) тромбоцити  – 
641х109/л, ШОЕ – 42 мм/год.

У пацієнтки набрано венозну кров для визначен-
ня рівня онкомаркерів і маркерів запалення. Вияв-
лено підвищення онкомаркера Ca-125, перевищення 
індексу ROMA, лактатдегідрогенази [5].

За даними загального аналізу крові підраховано 
системний індекс ендогенної інтоксикації (СІЕІ), 
який відображає ступінь інтоксикації, в якому вра-
ховано всі складові гемограми. Обраховано СІЕІ 
за формулою
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де: Л – кількість лейкоцитів; ШОЕ – швидкість 
осідання еритроцитів; е – еозинофіли; б – базофіли; 
п – паличкоядерні нейтрофіли; с – сегментоядерні 
нейтрофіли; мц – мієлоцити; мон – моноцити; лім – 
лімфоцити; СІЕІ в нормі становить у середньому 
1,42±0,06 ум. од.

У цієї пацієнтки СІЕІ був на  рівні 662,047, 
що значно перевищувало норму [2].

Вільну рідину з порожнини малого таза відправ-
лено на цитологічне дослідження – отримано ре-
зультат, що засвідчує запальну реакцію.

Після лапаротомії, санації, дренування черевної 
порожнини, біопсії новоутворення встановлено 
діагноз «Гострий лімфобластний лейкоз, метаста-
тичне ураження лівих придатків матки, розрив 
новоутворення лівого яєчника, дифузний серозно-
геморагічний перитоніт».

Отже, у  розробці діагностичного алгоритму 
анамнез і фізикальний огляд формують первинний 
підхід до  оцінки клінічних проявів у  пацієнта 
з можливим ГА.

Ультразвукове дослідження дає змогу виявити 
апендикулярний відросток, який за умови розвитку 
в ньому запалення візуалізується у вигляді непере-
стальтуючої тубулярної структури з потовщеними 
гіпоехогенними стінками, просвіт якої обтурований 
неоднорідним рідинним вмістом або копролітом 
(апендиколіт). Навколо відростка можливе скупчен-
ня вільної рідини, збільшені мезентеріальні лімфо-
вузли з гіпоехогенною структурою. Ефективність 
УЗД базується на основній ланці патофізіології ГА, 
зокрема, зростанні в просвіті апендиксу тиску, 
що робить його ригідним, через що він не піддаєть-
ся компресії під час натискання датчиком [7].

Висновки
Тільки правильно зібраний ретельний анамнез, 

оцінка фізикальних та клініко-лабораторних показ-
ників і даних лабораторних методів обстеження, за-
лучення необхідних вузьких спеціалістів дають змо-
гу уникати помилок у  діагностиці гострого 
апендициту в дітей.

Доцільним і виправданим у діагностичній оцінці 
клінічної картини при підозрі на гострий апендицит 
є зіставлення показників сумарного індексу ендо-
генної інтоксикації з ультразвуковим методом ви-
явлення апендикса в динаміці перебігу патологічно-
го процесу.

Автори заявляють про відсутність конфлікту 
інтересів.



44 ��������	
��	���"#$%&#'(&)��*(+$(,��-.(#&/$����� 	�!����

Оригінальні дослідження. Абдомінальна хірургія

Читайте нас на сайті: http://med-expert.com.ua

References/Література
1. Ivanko OV, Kalyna RA. (2014). Problemy ta napriamy suchas-

noho likuvannia hostroho apendytsytu. Khirurhiia Ukrainy. 3: 
100–104.

2. Konoplitskyi VS, Korobko YuYe, Motyhin VV. (2020). Intehralna 
otsinka endohennoi intoksykatsii orhanizmu v prohnozuvanni 
form perebihu hostroho apendytsytu u ditei. Art of Medicine: 
92–97. [Конопліцький ВС, Коробко ЮЄ, Мотигін ВВ. (2020). 
Інтегральна оцінка ендогенної інтоксикації організму в про-
гнозуванні форм перебігу гострого апендициту в дітей. Art 
of Medicine: 92–97].

3. Konoplitskyi VS, Pogorilyi VV, Dymchina UA, Michalchyk TI, 
Korobko UYe. (2020). Analysis of reasons for dissemination of 
destructive forms of acute apendicitis in children. Paediatric 
Surgery.Ukraine. 2 (67): 43–47. doi 10.15574/PS.2020.67.43

4. Kushnyr AV, Zuev VV. (2015). Ultrazvukovaia dyahnostyka y 
kompiuternaia tomohrafyia ostroho appendytsyta. Biulleten 

medytsynskykh ynternet-konferentsyi. 5 (5): 627. [Кушнир АВ, 
Зуев ВВ. (2015). Ультразвуковая диагностика и компьютер-
ная томография острого аппендицита. Бюллетень медицин-
ских интернет-конференций. 5 (5): 627].

5. Pereyaslov A, Nykyforuk O, Rusak P, Tolstanov O. (2020). 
Laboratory markers in the diagnostic of acute appendicitis and 
its complicated forms in Children. Surgical Chronicles. 25 (4): 
332–336.

6. Rusak PS, Tolstanov ОК, Rybalchenko VF, Stakhov VV, Voloshin 
YL. (2020). Problematic issues of diagnosis and treatment of 
acute appendicitis in children. Paediatric Surgery. Ukraine. 3 
(68):28–36. [Русак ПС, Толстанов ОК, Рибальченко ВФ, Ста-
хов ВВ, Волошин ЮЛ. (2020). Проблемні питання діагнос-
тики та лікування гострого апендициту у дітей. Хірургія 
дитячого віку. 3 (68): 28–36]. doi 10.15574/PS.2020.68.28

7. Vasylev AIu, Olkhova EB. (2010). Ultrazvukovaia dyahnostyka 
v neotlozhnoi detskoi praktyke. Moskva. HЭOTAR-Medya: 832.

Відомості про авторів:
Коробко Юрій Євгенійович – аспірант каф. дитячої хірургії Вінницького НМУ імені М. І. Пирогова. Адреса: м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 56.  
https://orcid.org/0000-0002-3299-878X.
Конопліцький Віктор Сергійович – д.мед.н., проф., зав. каф. дитячої хірургії Вінницького НМУ імені М. І. Пирогова. Адреса: м. Вінниця, вул. Пирогова, 
буд. 56. https://orcid.org/0000-0001-9525-1547.
Федусь Вікторія Петрівна – к.мед.н., асистент каф. дитячої хірургії Львівського НМУ імені Д. Галицького. Адреса: м. Львів, вул. Пекарська, буд. 69. 
https://orcid.org/0000-0002-0697-9980.

Стаття надійшла до редакції 16.11.2021 р., прийнята до друку 6.03.2022 р.



45��������	
��	����������������������������������� 	�!������

Оригінальні дослідження. Абдомінальна хірургія

Читайте нас на сайті: http://med-expert.com.ua

�?E�P�PK�	R
�� KP�
�Q�K�
�RS

В. П. Притула 1,2, О. О. Курташ 3, С. Ф. Хуссейні1,2, П. С. Русак 4, С. М. Петрик 2

Реконструктивно-пластичні операції з відновлення 
прохідності при різних рівнях субтотальної 

резекції ободової кишки в дітей з агангліозом 
кишечника

1Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна 
2Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ», м. Київ, Україна 

3Івано-Франківський національний медичний університет, Україна 
4Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, м. Київ

Paediatric Surgery (Ukraine).2022.1(74):45-55; doi 10.15574/PS.2022.74.45

For citation: Prytula VP, Kurtash OO, Hussaini SF, Rusak PS, Petryk SM. (2022). Reconstructive-plastic operations for restoring patency at different levels of subtotal 
resection of the colon in children with intestinal agangliosis. Paediatric Surgery (Ukraine). 1(74): 45-55. doi: 10.15574/PS.2022.74.45.

Субтотальна резекція ободової кишки при агангліозі кишечника залежить від рівня ураження та вто-
ринних декомпенсаторних змін у стінці кишки. Раціональний вибір реконструктивно-пластичних операцій 
при такій патології необхідний для відновлення прохідності, нормалізації функціональних змін у кишеч-
нику та стабілізації загального стану пацієнтів.

Мета – оцінити результати використання реконструктивно-пластичних операцій з відновлення про-
хідності при різних рівнях субтотальної резекції ободової кишки в дітей з агангліозом кишечника.

Матеріали та методи. Проведено аналіз хірургічного лікування 182 дітей віком від 1 місяця до 8 років 
з агангліозом кишечника, яким виконано реконструктивні-пластичні операції з відновлення прохідності 
при різних рівнях субтотальної резекції ободової кишки.

Результати. У 58 (31,86%) пацієнтів після субтотальної резекції ободової кишки виконано зведення за-
лишеного відрізка ободової кишки по лівому брижовому синусі (боковому каналі), у 51 (28,02%) – зведен-
ня залишеного відрізка ободової кишки по правому брижовому синусі з проведенням її попереду термі-
нального відділу клубової кишки, у 63 (34,62%) – зведення висхідної чи сліпої кишок по правому боковому 
фланку з розворотом на 180°, а у 10 (5,50%) дітей – заміщення лівої половини товстої кишки ілеотрансплан-
татом з інтраректальним його зведенням. У 161 (88,46%) випадку отримано добрі, а у 21 (11,54%) пацієнтів – 
задовільні функціональні результати у віддаленому періоді.

Висновки. Відновлення прохідності кишкового тракту після субтотальної резекції ободової кишки в ді-
тей з агангліозом кишечника має спрямовуватися на забезпечення сприятливих умов для анастомозування 
між залишеними куксами товстої та прямої кишок. У разі неможливості прямого анастомозування зали-
шених сегментів ободової та прямої кишок доцільним є заміщення лівої половини товстої кишки ілеотран-
сплантатом з інтраректальним його зведенням. Диференційний підхід у виборі реконструктивно-пластич-
них операцій при субтотальній резекції ободової кишки дає змогу нормалізувати функціональні зміни 
в кишечнику та стабілізувати загальний стан пацієнтів.

Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. Протокол дослідження ухвале-
но Локальним етичним комітетом усіх зазначених у роботі установ. На проведення досліджень отримано 
інформовану згоду батьків дітей.

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Ключові слова: агангліоз, кишечник, діти, хірургічне лікування, результати.
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Вступ
Агангліоз кишечника (АК) – вроджена вада роз-

витку, яка характеризується відсутністю м’язових 
(ауербахівських) і підслизових (мейснерівських) не-
рвових сплетень у певному відрізку стінки кишки, 
що призводить до порушення пропульсивної здат-
ності ураженого відділу кишечника, до різкого роз-
ширення та гіпертрофії вищерозташованих його 
ділянок і до утруднення випорожнення. Ця патоло-
гія зустрічається 1  на  2–5000  живих немовлят 
[12,16]. Єдиним ефективним способом лікування 
АК є хірургічний. Суть радикальної операції поля-
гає в тому, що резектують агангліонарний сегмент 
і частину зміненої кишки та накладають коло-аналь-
ний анастомоз. Світова дитяча хірургія набула вели-
кого досвіду в лікуванні АК, проте результати хірур-
гічного лікування не завжди є задовільними [1,7,9]. 
Набагато складнішими є результати після субто-
тальної резекції ободової кишки при АК, коли за-
лишається менше половини, а інколи – і надто ко-
роткий (мінімальний) сегмент ободової кишки [8]. 
Раціональний вибір реконструктивно-пластичних 
операцій при такій патології необхідний для віднов-
лення прохідності, нормалізації функціональних 

змін у кишечнику та стабілізації загального стану 
пацієнтів [4,13,14].

Пізні ускладнення після операцій, перенесених 
із приводу АК, спостерігаються в 40,4% пацієнтів. 
Серед них найчастіше виникають стеноз коло-
анального анастомозу (44,7%), нориці товстої кишки 
(15,8%), закрепи (15,8%), рецидив агангліозу (10,5%), 
недостатність анального сфінктера (10,5%). У 57,9% 
випадків необхідна повторна хірургічна корекція 
таких ускладнень [6,11].

У літературі ведеться гостра дискусія про пере-
ваги та недоліки тієї чи іншої методики цих опера-
цій, що потребує пошуків певних компромісів у ди-
ференційованому підході до вибору оптимального 
способу корекції АК за необхідності субтотальної 
резекції ободової кишки [10,17].

Мета дослідження – оцінити результати викорис-
тання реконструктивно-пластичних операцій з від-
новлення прохідності при різних рівнях субтоталь-
ної резекції ободової кишки в дітей з АК.

Матеріали та методи дослідження
Проведено аналіз хірургічного лікування 182 ді-

тей з АК віком від 1 місяця до 8 років, яким викона-
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но реконструктивні-пластичні операції з відновлен-
ня прохідності при різних рівнях субтотальної 
резекції ободової кишки (табл. 1). Це були діти 
з ректосигмоподібною (n=32 (17,58%)) і субтоталь-
ною (n=150 (82,42%)) формами агангліозу. Усіх паці-
єнтів обстежено в клініці хірургії дитячого віку На-
ціонального медичного університет у імені 
О. О. Богомольця на базі Національної дитячої спе-
ціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» з  початку 
1980 до кінця 2021 року.

Радикальні операції, що полягали в резекції аган-
гліонарного сегмента і частини зміненої кишки з на-
кладанням коло-анального анастомозу, виконано 
за різними методиками, як відкритими – Swenson 
(n=2  (1,10%)), Duhamel (n=3  (1,65%)), Soave 
(n=4  (2,20%)), Soave-Boley (ручним способом) 
(n=134 (73,62%)), Soave-Boley (степлерним анасто-

мозом) (n=23 (12,64%)), так і мініінвазивними спо-
собами – ТЕРТ з лапароскопічною асистенцією 
(n=3 (1,65%)) і ТЕРТ без лапароскопічної асистенції 
(n=13 (7,14%)) (табл. 2).

У 142 (78,02%) із 182 пацієнтів першим етапом 
сформовано захисну кишкову стому, інших пацієн-
тів прооперовано одноетапно (табл. 3).

Для встановлення діагнозу та оцінки результатів 
лікування під час післяопераційного моніторингу 
використано результати загальноклінічних і спеці-
альних (іригографія, аноманометрія, морфологіч-
них) методів дослідження.

Оцінку статистичної вірогідності різниці величин 
у досліджуваній групі проведено за критерієм Стью-
дента із застосуванням його стандартних значень. 
Результати оцінено як можливі, починаючи зі зна-
чення p<0,05.

Таблиця 1
Розподіл пацієнтів за віком і формою агангліозу
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Таблиця 2
Розподіл пацієнтів за формою агангліозу та способом радикальної операції
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Таблиця 3
Розподіл пацієнтів з агангліозом кишечника, яким виконано субтотальну резекцію ободової кишки після формуван-
ня захисної кишкової стоми
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Дослідження виконано відповідно до принципів 
Гельсінської декларації. Протокол дослідження 
ухвалено Локальним етичним комітетом усіх зазна-
чених у роботі установ. На проведення досліджень 
отримано інформовану згоду батьків дітей.

Результати дослідження та їх обговорення
Основним етапом із відновлення прохідності під 

час радикального хірургічного втручання, після різ-
ного рівня субтотальної резекції ободової кишки 
в дітей з АК, був індивідуальний вибір формування 
нової анатомо-функціональної конструкції прямої 
кишки (табл. 4).

У 47 пацієнтів із субтотальним і в 11 дітей при 
ректосигмоподібному АК з вираженою деком-
пенсацією вищерозташованих відділів ободової 

кишки проводили субтотальну резекцію товстої 
кишки зі зведенням залишеного відрізка ободо-
вої кишки по лівому брижовому синусі (боково-
му каналі). Такий варіант збереження ободової 
кишки передбачає технічні трудності, обумовле-
ні анатомічними особливостями судин брижі 
мобілізованого для зведення дистального сег-
мента кишки.

Після видалення ураженої агангліозом та вторин-
ними декомпенсованими змінами товстої кишки 
залишену праву половину ободової кишки зводили 
трансректально із накладанням первинного коло-
анального анастомозу. За такого варіанту субтоталь-
ної резекції перев’язували середню ободову артерію 
та додатково мобілізували висхідні відділи ободової 
кишки (рис. 1).

Таблиця 4
Обсяг радикальної операції при субтотальній колектомії
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У 42 випадках коло-анальний анастомоз наклада-
ли ручним способом, а в 16 – за допомогою зшиваль-
ного апарату для кругових анастомозів. Інтраопера-
ційних ускладнень не було (рис. 2).

У 39 пацієнтів при субтотальному та у 12 дітей 
з ректосигмоподібним агангліозом після субтоталь-

ної резекції залишеної довжини ободової кишки 
(у межах від лівої половини до правого її згину) ви-
стачало для зведення товстої кишки по правому 
боковому синусу з проведенням її попереду термі-
нального відділу клубової кишки (рис. 3). При цій 
методиці зберігається достатнє кровопостачання 
сліпої та висхідної кишок. Також вдавалося зберег-
ти функціонально важливу в подібних випадках 
Баугінієву заслінку, яка бере активну участь як один 
із компонентів у регулюванні процесу травлення 
та нормалізації пасажу кишкового вмісту. Для без-
печного інтраректального зведення ободової киш-
ки та наступного формування первинного коло-
анального анастомозу без натягу залишеного 
сегмента ободової кишки в обов’язковому порядку 
необхідно мобілізувати зв’язки сліпої та висхідної 
кишок. У 44 випадках коло-анальний анастомоз на-
кладали ручним способом, а в 7 дітей – за допомо-
гою зшивального апарату для кругових анастомо-
зів. Інтраопераційних ускладнень не було (рис. 4).

У 56 пацієнтів (при субтотальному (n=7) та при 
ректосигмоподібному агангліозі (n=2)), яким була 
необхідна резекція ураженої агангліозом із деком-
пенсованими змінами вищерозташованих ділянок 
ободової кишки до рівня висхідного відділу, вико-
нували зведення висхідної чи сліпої кишок по пра-
вому боковому фланку з розворотом на 180° (рис. 5).

Для зведення всієї висхідної кишки таким спосо-
бом достатньо було мобілізувати її та пересікти бри-
жу до правої ободової артерії, а для зведення більш 
коротших відділів товстої кишки – зберігали клубо-
во-ободову артерію.

Цей спосіб відновлення прохідності ободової 
кишки передбачав мобілізацією латеральних зв’язок 
сліпої та висхідної кишок.

Така методика дала змогу відновити прохідність 
кишкового тракту без натягу його коротких відріз-
ків після накладання коло-анального анастомозу 
(рис. 6).

У випадках, коли рівень субтотального агангліозу 
або виражені декомпенсовані зміни при меншому 
ураженні межують безпосередньо над сліпою киш-
кою або над початковими ділянками висхідної киш-
ки, залишається надто короткий (мінімальний) сег-
мент ободової кишки, який неможливо звести для 
сформування коло-анального анастомозу.

За такої ситуації в 10 пацієнтів виконували за-
міщення лівої половини товстої кишки ілеотранс-
плантатом з  інтраректальним його зведенням 
( коло-ілеопроктопластику). Це були діти і ректо-
сигмоподібною (n=2) та субтотальною (n=8) фор-
мами агангліозу.
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Суть запропонованої методики відновлення про-
хідності кишок при залишеному надто короткому 
сегменті ободової кишки – коло-ілеопроктопластики, 
полягає у формуванні тонкокишкової вставки (ілео-
трансплантату) між куксами товстої та прямої ки-
шок, під прикриттям захисної тонкокишкової стоми.

Такі операції виконували у двох варіантах – при 
сформованій ілеостомі (1-й варіант) та при асцен-
достомі (2-й варіант).

Перший варіант заміщення лівої половини тов-
стої та прямої кишок ілеотрансплантатом з інтра-
ректальним його зведенням полягав у наступному.

Після субтотальної резекції ураженої товстої 
кишки та демукозації прямої кишки клубову кишку 
пересікали на відстані до 10 см від ілеоцекального 
кута та проксимальніше на 10–12 см (рис. 8), збері-
гаючи при цьому кровопостачання відсіченого сег-
мента (ілеотрансплантата). Дистальну куксу пере-
січеної клубової кишки зашивали дворядними 
швами наглухо.

Брижу сегмента клубової кишки (ілеотрансплан-
тату) мобілізували до початку верхньої брижової 
артерії, що забезпечує вільне (без натягу) інтрарек-
тальне зведення її до ділянки ануса. Накладали анас-
томоз між слизовою оболонкою прямої кишки 
(на рівні вище крипт) та дистальним відрізком ілео-
трансплантату. Проксимальний кінець ілеотранс-
плантату зшивали кінець-у-кінець із залишеною 
частиною товстої кишки. Проксимальну куксу клу-
бової кишки виводили на передню черевну стінку, 
формуючи одностовбурову захисну ілеостому.

Через 3–6 місяців закривали ілеостому.
Автори статті виконали такий варіант цієї опера-

ції у двох пацієнтів.
Одному з них, у періоді новонародженості, за міс-

цем проживання сформували захисну петлеву ілео-
стому у зв’язку з непрохідністю кишок при субто-
тальній формі агангліозу. У 2-річному віці в НДСЛ 
«ОХМАТДИТ» (м. Київ) виконали коло-ілеопрокто-
пластику за нашою методикою під прикриттям од-

��������;�������|��*�!�+�����0K]������ �GMK�v�H��-
��7I���|��G�������7�y�K�B5�5y�P�GM�x��6M7���65-
��x��e�M�H����7I�����5y5�x�����M������J���y�y�5-
�5���G�y�7�J5�����H���������J���6��6����G��
H��8���G��M���M�y�6���5�5���G����6�65�5����5�-
G��7I��������7���7�H�������J���

� �� �

� �� /

��������C65��x��e�y�5�5������Mw��������M76�����J���6��6����G��
H�����G��|7�����y���y������G�����R��l�65�5M�5�����H�������
��J���e������65��xL�5�|�����������Mw5G���H�]���x5����Mx5���

M��G�����]�y�5�5������Mw��������M76�����J���6��6����G��H�����-
G��|7�����y���y������G�����R���y���7�
���7I��G����M��G�y�G����



51��������	
��	����������������������������������� 	�!������

Оригінальні дослідження. Абдомінальна хірургія

Читайте нас на сайті: http://med-expert.com.ua

ностовбурової ілеостоми. Через 3 місяці наступним 
етапом закрили ілеостому.

Інша дитина, віком 8 років, уперше звернулася 
до обласної лікарні за місцем проживання з кишко-
вою непрохідністю, зумовленою декомпенсованим 
ректосигмоподібним агангліозом. В обласній лікар-
ні цьому пацієнтові сформували одностовбурову 
асцендостому, ускладнену евагінацією до 30 см клу-
бової кишки. Через 8 місяців у НДСЛ «ОХМАТДИТ» 
(м. Київ) дитині виконали коло-ілеопроктопластику 
за нашою методикою під прикриттям одностовбу-
рової ілеостоми. Через 6 місяців наступним етапом 
закрили ілеостому.

Проте загальновідомо, що формування захисної 
ілеостоми в новонароджених дітей є частою причи-
ною дегідратаційного синдрому. Тому в такої кате-
горії дітей при субтотальному агангліозі надалі змі-
нили підхід у принципах формування кишкової 
стоми та етапності радикального втручання. Пер-
шим етапом накладали одностовбурову товстокиш-
кову стому на перехідну зону агангліозу (рис. 9).

Проте, беручи до уваги, що ілеостома в новонаро-
джених дітей є частою причиною дегідратаційного 
синдрому, то в такої категорії дітей при субтоталь-
ній формі агангліозу в  НДСЛ «ОХМАТДИТ» 
(м. Київ) запропонували накладати колостому на пе-
рехідну зону – перший етап.

Другим етапом (через 4–6 місяців) видаляли аган-
гліонарну ділянку товстої та прямої кишок, виділя-

ли ілеотрансплантат із сегмента клубової кишки, 
накладали ілео-ілеоанастомоз кінець-у-кінець і про-
водили трансректальне зведення ілеотрансплантату 
з формуванням ілеоанального анастомозу.

Третім етапом (через 2–4 місяці) закривали коло-
стому з формуванням анастомозу між залишеним 
відрізком товстої кишки та проксимальним кінцем 
ілеотрансплантату.

Такі операції виконували в решти 8 дітей при суб-
тотальному (n=7) та ректосигмоподібному аганглі-
озі в стадії декомпенсації (n=1) (рис. 10).

Усі пацієнти, яким виконали реконструктивно-плас-
тичні операції з відновлення прохідності при різних 
рівнях субтотальної резекції ободової кишки при аган-
гліозі кишечника, перебували під динамічним спосте-
реженням, що дало змогу нам проводити моніторинг 
і контролювати перебіг раннього та віддаленого після-
операційних періодів. Летальних випадків не було.

Відновлення перистальтики в прооперованих па-
цієнтів спостерігали через 2–3 доби післяоперацій-
ного періоду, першу дефекацію – з 2–5-ї доби.

У ранньому післяопераційному періоді у 28 (15,39%) 
із 182 прооперованих пацієнтів діагностували такі 
ускладнення, як злукову непрохідність кишечника 
(n=4 (2,20%)), нагноєння післяопераційної рани в міс-
ці виведення кишкової стоми (n=1 (0,55%)), стеноз 
коло-анального анастомозу (n=4 (2,20%)) та пери-
анальний дерматит (n=19 (10,44%)) (табл. 5). Злукову 
непрохідність кишечника ліквідували вісцеролізом, 
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Таблиця 5
Ускладнення в ранньому післяопераційному періоді
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Таблиця 6
Ускладнення у від даленому післяопераційному періоді
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Таблиця 7
Динаміка змін резервуарно-накопичувальної функції зведеної кишки в пацієнтів, яким виконано субтотальну резек-
цію ободової кишки (частота випорожнень – разів за добу, М+m, р<0,05)
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а стеноз коло-анального анастомозу – бужуванням. 
Інші ускладнення пролікували консервативно.

Ускладнення у віддаленому післяопераційному пе-
ріоді зустрілись у 16 (8,79%) серед 182 прооперованих 
дітей: злукова непрохідність кишечника (n=2 (1,10%)), 
стеноз коло-анального анастомозу (n=12 (6,59%)) 
та залишковий агангліоз (n=2 (1,10%)) (табл. 6). Ці 
ускладнення успішно ліквідовані: вісцеролізом – при 
злуковій непрохідності кишок, бужуванням анасто-
мозу – при його стенозі та сфінктероміектомією – при 
залишковому агангліозі.

Функціональні результати оцінювали на основі 
клінічного обстеження пацієнтів, даних іригографії, 
анкетного опитування, яке включало оцінку функції 
сформованої прямої кишки та реабілітації в строки 
від 3 місяців до 2 і більше років після всіх поетапних 
хірургічних втручань.

Основним клінічним критерієм успішності ліку-
вання розглядали кількість випорожнень протягом 
доби, як такий, що безпосередньо вказував на ефек-
тивність евакуаторно-накопичувальної функції 
сформованої прямої та залишеного відрізка ободо-
вої кишок. Про стан сформованої прямої та дис-
тальних відділів ободової кишки, про їх випорож-
нювальну здатність дізнавалися після іригографії.

Частота випорожнень у строки спостереження 
до 6 місяців відрізнялася значною варіабельністю 
(від 6–12 до 15–21 разів на добу), що, на наш погляд, 
залежало від довжини залишеного відрізка ободової 
кишки, від віку пацієнтів або від особливостей інди-
відуальних адаптаційно-відновних процесів у ство-
реній новій анатомо-функціональній конструкції 
прямої кишки в дітей різного віку (табл. 7). У про-
цесі подальшого реабілітаційного лікування частота 
випорожнень зменшувалася, що залежало також від 

характеру харчування, дотримання всіх рекоменда-
цій, наявності супутніх вад і захворювань тощо.

Субтотальна резекція ободової кишки при АК 
залежить від рівня ураження та вторинних деком-
пенсаторних змін у стінці кишки. На перший план 
цієї проблеми виступає рівень агангліонарної зони, 
бо, для прикладу, субтотальний агангліоз (СА) пе-
редбачає широкий діапазон ураження ободової 
кишки від межі вище сигмоподібної кишки аж до 
сліпої. Проте при агангліозі з коротшою зоною при 
вираженій декомпенсації вищерозташованих відді-
лів ободової кишки інколи також необхідна субто-
тальна резекція ураженої кишки. В обов’язковому 
порядку слід враховувати стан і протяжність деком-
пенсованих змін кишечника вище за агангліонарну 
ділянку. Успішна субтотальна резекція ободової 
кишки залежить від анатомічних особливостей су-
дин брижі кишечника. До радикального хірургічно-
го втручання, тобто до реконструктивно-пластич-
ної операції з відновлення прохідності кишкового 
тракту, неможливо гарантовано передбачити точну 
межу резекції ураженої ділянки кишечника. Під час 
радикальної операції необхідно максимально збе-
регти достатню довжину ободової кишки, щоб 
спершу створити сприятливі умови для успішного 
зведення та формування коло-анального анастомо-
зу [2,3,9].

Не менш важливими є перспективи достатнього 
функціонування залишеного відрізка ободової 
та сформованої прямої кишок, який у подальшому 
міг би забезпечити стабілізацію загального стану 
пацієнтів, показників білкового обміну, водно-елек-
тролітного і кислотно-лужного балансів та імунного 
статусу раннього та віддаленого післяопераційного 
періоду [15]. Це важливо під час хірургічного ліку-
вання дітей усіх вікових груп, тому що збереження 
навіть коротких сегментів ободової кишки є важли-
вим компонентом в адаптивно-відновних процесах 
дистальних відділів кишечника [2,5,14].

Якщо не враховувати вищевказане, то виконання 
подібних хірургічних втручань може призвести 
до проблемного загоєння ран і анастомозів, тяжкого 
перебігу раннього післяопераційного періоду, 
до розвитку гнійно-запальних ускладнень, а інко-
ли – до поєднання кількох важких ускладнень 
і до летальних випадків [6,12,19].

Деякі види реконструктивно-пластичних опера-
цій з відновлення прохідності при субтотальній ре-
зекції ободової кишки в дітей з АК описані в літера-
турі та широко використовуються [8,17,18]. При 
надто коротких сегментах залишеної ободової киш-
ки (сліпа кишка або сліпа і частина висхідної) пряме 
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анастомозування залишених сегментів ободової 
та прямої кишок є неможливим. У такій ситуації до-
цільним є запропонований нами варіант заміщення 
лівої половини товстої кишки ілеотрансплантатом 
з інтраректальним його зведенням.

Як результат, у 21 (11,54%) із 182 дітей у віддалено-
му (через 2 роки) періоді після всіх етапних хірургіч-
них втручань відмічено порушення випорожнюваль-
ної функції кишечника  – підвищену кількість 
дефекацій (понад 8 за добу), знижену ректальну чут-
ливість і анальну інконтиненцію (нетримання калу). 
Так, в однієї дитини зберігалися знижена ректальна 
чутливість, анальна інконтиненція на тлі частішої 
дефекації рідким калом. У 8 пацієнтів нетримання 
калу встановлено при частій дефекації. У 2 інших ді-
тей нетримання калу та знижена ректальна чутли-
вість зберігалися при дефекації 2–5 разів на добу 
оформленим калом. Часті дефекації (понад 12–15 ра-
зів) турбували ще 11 пацієнтів, зі збереженою рек-
тальною чутливістю без каломазання. Такі показники 
функціонування кишечника вважали задовільними.

В інших – 161 (88,46%) – прооперованих нами па-
цієнтів цієї групи збережена ректальна чутливість, 
з доброю функцією триманням калу без частих де-
фекацій (не більше 8 за добу).

Незадовільні функціональні результати у відда-
леному періоді після реконструктивно-пластичних 
операцій з відновлення прохідності при різних рів-
нях субтотальної резекції ободової кишки в дітей 
з АК не виявлені.

Отже, розроблений диференційний підхід щодо 
вибору оптимального способу відновлення прохід-
ності кишкового тракту після різного об’єму субто-
тальних резекцій ободової кишки в дітей з АК дав 

змогу у  161  (88,46%) випадку досягти добрих, 
а у 21 (11,54%) пацієнта задовільних функціональ-
них результатів, уникнути летальності, забезпечити 
зниження післяопераційних ускладнень порівняно 
з літературними даними та підвищити якість життя 
у віддаленому післяопераційному періоді, що дозво-
ляє достовірно стверджувати про ефективність та-
кої програми.

Висновки
Відновлення прохідності кишкового тракту після 

субтотальної резекції ободової кишки в дітей з АК 
має спрямовуватися на забезпечення сприятливих 
умов для анастомозування між залишеними кукса-
ми товстої та прямої кишок з урахуванням необхід-
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ної довжини брижі та достатнім кровопостачанням 
кишки, що зводиться по правому чи лівому брижо-
вому синусі.

За неможливості прямого анастомозування за-
лишених сегментів ободової та прямої кишок до-
цільним є заміщення лівої половини товстої кишки 
ілеотрансплантатом з інтраректальним його зведен-
ням (коло-ілеопроктопластика).

Диференційний підхід у виборі реконструктивно-
пластичних операцій з відновлення прохідності при 
різних рівнях субтотальної резекції ободової кишки 
в дітей з АК дає змогу нормалізувати функціональні 
зміни в кишечнику та стабілізувати загальний стан 
пацієнтів.

Автори заявляють про відсутність конфлікту 
інтересів.

References/Література
1. Amerstorfer EE, Fasching G, Till H, Huber-Zeyringer A, Holl-

warth ME. (2015). Long-term results of total colonic agangliosis 
patients treated by preservation of the aganglionic right hemico-
lon and the ileo-cecal valve. Pediatr Surg Int. 31 (8): 773–780.

2. Bischoff A, Frischer J, Knod JL et al. (2017). Damaged anal canal 
as a cause of fecal incontinence after surgical repair for 
Hirschsprung disease – a preventable and under-reported com-
plication. J Pediatr Surg. 52 (4): 549–553.

3. Chen F, Wei X, Chen X, Xiang L, Feng J. (2021). Laparoscopic vs. 
Transabdominal Treatment for Overflow Fecal Incontinence Due 
to Residual Aganglionosis or Transition Zone Pathology in 
Hirschsprung’s Disease Reoperation. Front. Pediatr. 27 April 
2021. doi: 10.3389/fped.2021.600316.

4. Chen X, Xiaojuan W, Zhang H, Jiao C, Yu K, Zhu T et al. (2017). 
Diagnostic value of the preoperatively detected radiological 
transition zone in Hirschsprung’s disease. Pediatr Surg Int. 33: 
581–586.

5. das Neves Romaneli MT, Ribeiro AF, Bustorff-Silva JM, de Car-
valho RB, Lomazi EA. (2016). Hirschsprung’s disease – Postsur-
gical intestinal dysmotility. Rev Paul Pediatr. 34 (3): 388–392.

6. Ekenze SO, Ngaikedi C, Obasi AA. (2016). Problems and Out-
come of Hirschsprung’s Disease Presenting after 1 Year of Age in 
a Developing Country. World Journal of Surgery. 35 (1): 22–26.

7. Ergashev BB, Khamroev UA. (2021). Features of clinic, diagnosis 
and tactics of surgical treatment of Hirschsprung’s disease in in-
fants. Paediatric Surgery. Ukraine. 1 (70): 32–37. [Эргашев ББ, 
Хамроев УА. (2021). Особенности диагностики и тактики 
хирургического лечения болезни Гиршпрунга у грудных 
детей. Хірургія дитячого віку. 1 (70): 32–37].

8. Fang Y, Bai J, Zhang B, Wu D, Lin Y, Liu M. (2020). Laparoscopic 
Soave procedure for long-segment Hirschsprung’s disease single-
center experience. Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne. 15: 234–238.

9. Gupta DK, Khanna K, Sharma S. (2019). Experience with the 
redo pull-through for Hirschsprung’s disease. Indian Assoc Pe-
diatr Surg. 24: 45–51.

10. Jiang M, Li CL, Cao GQ, Tang ST. (2019). Laparoscopic redo 
pull-through for Hirschsprung disease due to innervation disor-
ders. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 29: 424–429.

11. Jiao C, Yu D, Li D, Wang G, Feng J. (2018). A long-term follow-up 
of a new surgery method: laparoscope-assisted heart-shaped 
anastomosis for Hirschsprung’s disease. J Laparoendosc Adv 
Surg Tech A. 28: 471–475.

12. Kapur RP, Smith C, Ambartsumyan L. (2020). Postoperative 
pullthrough obstruction in Hirschsprung disease: etiologies and 
diagnosis. Pediatr Dev Pathol. 23: 40–59.

13. Moore SW. (2015). Total colonic aganglionosis and 
Hirschsprung’s disease: a review. Pediatr Surg Int. 31: 1–9.

14. Prytula VP, Silchenko MI, Kurtash OO, Hussaini SF. (2020). Re-
construction of intestinal tract after total colectomy in children 
with agangliosis. Paediatric Surgery. Ukraine. 1 (66): 51–57. [При-
тула ВП, Сільченко МІ, Курташ ОО, Хуссейні СФ. (2020). Ре-
конструкція кишкового тракту після тотальної колектомії 
у дітей з агангліозом. Хірургія дитячого віку. 1 (66): 51–57].

15. Scholfield DW, Ram AD. (2016). Laparoscopic Duhamel proce-
dure for Hirschsprung’s disease: systematic review and meta 
analysis. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 26: 53–61.

16. Taguchi T, Matsufuji H, Ieiri S. (2019). Hirschsprung’s Disease 
and the Allied Disorders. Status Quo and Future Prospects of 
Treatment. Springer Nature Singapore. Pte Ltd.: 59–63.

17. Taguchi T, Obata S, Ieiri  S. (2017). Current status of 
Hirschsprung’s disease: based on a nationwide survey of Japan. 
Pediatr Surg Int. 33 (4): 497–504.

18. Tomuschat C, Zimmer J, Puri P. (2016). Laparoscopic-assisted 
pull-through operation for Hirschsprung’s disease: a systematic 
review and meta-analysis. Pediatr Surg Int. 32: 751–757.

19. Wong CW, Lau CT, Chung PH, Lam WM, Wong KK, Tam PK. 
(2015). The value of the 24-h delayed abdominal radiograph of 
barium enema in the diagnosis of Hirschsprung’s disease. Pediatr 
Surg Int. 31: 11–15.

Відомості про авторів:
Притула Василь Петрович – д.мед.н., проф., проф. каф. дитячої хірургії НМУ імені О. О. Богомольця. Адреса: м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1. 
https://orcid.org/0000-0001-9023-5898.
Курташ Олег Олегович – к.мед.н., доц., доц. каф. дитячої хірургії Івано-Франківського НМУ. Адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2.  
https://orcid.org/0000-0003-0675-6952.
Хуссейні Саед Файзула – к.мед.н., асистент каф. дитячої хірургії НМУ імені О. О. Богомольця. Адреса: м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1.  
https://orcid.org/0000-0001-6801-3092.
Русак Петро Степанович – д.мед.н., проф. каф. дитячої хірургії НМУОЗ України імені П. Л. Шупика, зав. хірургічного відділення №1 КНП «Жито-
мирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради. Адреса: Житомирський район, с. Станишівка, Сквирське шосе, 6.  
https://orcid.org/0000-0002-1267-0816.
Петрик Сергій Михайлович – к. н.держ.упр., лікар-хірург дитячий відділення торако-абдомінальної хірургії НДСЛ «ОХМАТДИТ». Адреса: м. Київ, 
вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1. https://orcid.org/0000-0001-9942-1937.

Стаття надійшла до редакції 29.10.2021 р., прийнята до друку 6.03.2022 р.



56 ��������	
��	���"#$%&#'(&)��*(+$(,��-.(#&/$����� 	�!����

Оригінальні дослідження. Абдомінальна хірургія

Читайте нас на сайті: http://med-expert.com.ua

�?E�P�PK	��
��PK�
��PKR
�R
�RS
�Q�K�

А. С. Кузик 1, В. П. Притула 2, Д. Ю. Кривченя 2, А. Й. Наконечний 1, Т. Г. Гутор 1

Результати хірургічної корекції 
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Лікування кіст селезінки (КС) у дітей є варіабельним і дискусійним. Залежно від розмірів та локалізації 
цих утворень у селезінці можлива хірургічна корекція при відкритій чи лапароскопічній операції або кон-
сервативне (неінвазивне) ведення. Результатом лікування КС має бути повна ліквідація порожнини кісти.

Мета – оцінити результати хірургічної корекції або консервативного ведення КС у дітей за даними від-
далених моніторингових змін.

Матеріали та методи. Проведено дослідження 265 дітей віком 0–17 років (середній вік – 11,25±4,21 року), які 
проходили обстеження та лікування з приводу КС. Прооперовано 175 (66,04±2,91%) дітей, а 90 (33,96±2,91%) 
пацієнтів проліковано консервативно. Статистичній обробці піддано всю інформацію, фіксовану в медичній 
документації, яка певною мірою могла б характеризувати ситуацію з процесом лікування та з динамічним спо-
стереженням при цій патології.

Результати. Найбільш поширеними локалізаціями кіст були верхній (33,21±2,89%) або середній 
(29,81±2,81%) сегменти селезінки. Практично кожний четвертий (27,92±2,76%) пацієнт із КС мав патологію 
інших органів чи систем, а кожний десятий (9,81±1,83%) – інші захворювання селезінки. Залишкова кіста 
виявлена у 46,42±3,06% пацієнтів, яка протягом 1–3 років піддалася повній регресії. Залишкова кіста малих 
розмірів (яка зберігалася після хірургічної корекції) значно швидше регресувала після хірургічного втру-
чання, ніж кістозне утворення малих розмірів у селезінці при консервативному веденні (р<0,05).

Висновки. Лікувальна тактика при КС у дітей передбачає різні варіанти індивідуальної хірургічної корек-
ції або консервативного ведення, що залежить від локалізації, розмірів, співвідношення до архітектоніки 
магістральних судин і варіанта ураження паренхіми селезінки. Результат лікування дітей КС залежить від 
об’єму, локалізації, етіології ураження, методу корекції та дотримання всіх рекомендацій у післяоперацій-
ному періоді на тлі супутніх захворювань.

Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. Протокол дослідження ухвале-
но Локальним етичним комітетом усіх зазначених у роботі установ. На проведення досліджень отримано 
інформовану згоду батьків, дітей.

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Ключові слова: кіста селезінки, діти, хірургічне лікування, консервативне ведення, результати.
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Лікування кіст селезінки (КС) у дітей є варіабель-
ним і дискусійним. Залежно від розмірів і локалізації 
цих утворень у селезінці можлива хірургічна корекція 
при відкритій чи лапароскопічній операції або кон-
сервативне (неінвазивне) ведення [1,8,11,15]. У будь-
якому випадку результатом лікування КС має бути 
повна ліквідація порожнини кісти. Проте наявність 
кісти в паренхіматозних органах та особливості 
структури того чи іншого органу не завжди сприяють 
можливості одномоментно ліквідувати це утворення. 
Найбільш несприятливі умови при хірургічному втру-
чанні зустрічаються за наявності кіст у селезінці. Ще 
донедавна єдиним вирішенням хірургічного лікуван-
ня КС була спленектомія [13]. Модернізація хірургіч-
ної техніки, поява високотехнологічної електрохірур-
гі ї ,  наявніс ть с учасного атравматичного 
розсмоктуючого та нерозсмоктуючого шовного мате-
ріалу, використання різноманітних зшивальних апа-
ратів і вдосконалення хірургічного досвіду відкрили 
органозберігаючу еру в медицині [3,6,12].

Дискусійні питання щодо показань до хірургічного 
лікування залежно від розмірів та локалізації кіст у се-
лезінці залишають таку ж тенденцію і під час динаміч-
ного спостереження після хірургічної корекції або 
консервативного ведення таких пацієнтів [8,16]. Осо-
бливу цікавість викликають наукові припущення про 
можливість регресії кіст у селезінці діаметром до 5 см 
у пубертатному періоді або після інших процесів за-
лежно від етіології [2,5,14]. У літературі недостатньо 
висвітлено інформацію про віддалені результати хі-
рургічного лікування дітей з КС відкритим або лапа-
роскопічним способами, або якщо такий аналіз існує, 
то на малій кількості пацієнтів [1,4,5,9,12]. Немає та-
кож даних про динаміку післяопераційних залишко-

вих порожнин кіст малих розмірів. Немає моніторин-
гового аналізу стану змін селезінки та  ділянки 
кістозного ураження цього органу в процесі лікуван-
ня та консервативного ведення у віддаленому періоді.

Мета дослідження – оцінити результати хірургіч-
ної корекції або консервативного ведення КС у дітей 
за даними віддалених моніторингових змін.

Матеріали та методи дослідження
Проведено дослідження 265 дітей віком 0–17 ро-

ків (середній вік – 11,25±4,21 року), які проходили 
обстеження та  лікування в  закладах охорони 
здоров’я з приводу КС (табл. 1). Близько половини 
пацієнтів мали вік 10–14 років – 41,51±3,03%, най-
менше було дітей дошкільного віку (0–5 років) – 
10,57±1,89%. Хлопців було незначно більше порів-
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Таблиця 1
Розподіл пацієнтів за основними показниками (Р±mр,%)
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няно з дівчатами – 55,47±3,05% проти 44,53±3,05% 
відповідно. Пацієнтів із міських поселень (середній 
вік – 11,38±3,91 року) було 53,96±3,06%, із сільської 
місцевості (середній вік  – 11,09±4,54  року)  – 
46,04±3,06%.

Із приводу КС усього прооперовано 175 дітей, 
що становить 66,04±2,91%, а не оперовано 90 дітей – 
33,96±2,91%. У кожної третьої дитини (29 дітей) 
з числа неоперованих була кіста розміром >2 см.

Більшості дослідженим (153 дитини) операції 
проведено в Національній дитячій спеціалізованій 
лікарні «ОХМАТДИТ», 14 дітям – у Західноукраїн-
ському спеціалізованому дитячому медичному цен-
трі, 8 дітям – у Львівській обласній дитячій клінічній 
лікарні «ОХМАТДИТ».

Наші пацієнти перебували під динамічним моні-
торингом. Зафіксовано дані клінічних, ультрасоно-
графічних, томографічних змін кожної дитини.

Статистичній обробці піддано всю інформацію, 
фіксовану в історіях хвороби та амбулаторних кар-
тах, яка певною мірою могла б характеризувати си-
туацію з процесом лікування та з динамічним спо-
стереженням при цій патології.

Дослідження виконано відповідно до принципів 
Гельсінської декларації. Протокол дослідження 
ухвалено Локальним етичним комітетом усіх зазна-
чених у роботі установ. На проведення досліджень 
отримано інформовану згоду батьків, дітей.

Результати дослідження та їх обговорення
Оцінка розподілу пацієнтів із КС за статтю по-

казала, що частка хлопців достовірно переважала 
тільки у віковій групі середнього шкільного віку 
(10–14 років) – 46,94±4,12% проти 34,75±4,38% ді-
вчат (р=0,045), тоді як в інших вікових групах різни-
ця була недостовірною (р>0,05) із переважанням 
частки дівчат (табл. 2).

Розподіл за місцем проживання і частотою госпі-
талізації між хлопцями та дівчатами суттєво не різ-
нився (р>0,05).

Аналіз порівняння груп за місцем проживання 
не показав суттєвих відмінностей за віком і статтю 
(р>0,05), проте частка госпіталізованих серед дітей 
міських поселень була значно більшою, ніж серед ді-
тей сільських поселень: із 143 жителів міст госпіта-
лізовано 98,6±0,98%, тоді як із 122 сільських меш-
канців – 56,56±4,49% (р<0,001) (табл. 3).

У результаті аналізу розміщення кіст у селезінці 
встановлено, що найпоширенішою локалізацією були 
верхній (33,21±2,89%) або середній (29,81±2,81%) сег-
менти. У кожного п’ятого (19,25±2,42%) пацієнта од-
ночасно були уражені два сегменти, у  трьох 
(1,13±0,65%) дітей – усі сегменти селезінки (рис. 1). 
Найменш поширеною була комбінація уражень 
верхнього+нижнього сегментів – тільки в однієї ди-
тини із 265 обстежених пацієнтів.

Таблиця 2
Дані порівняння пацієнтів різної статі залежно від віку та місця проживання (Р±mр,%)
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Порівняння розміщення кіст у сегментах селезін-
ки за статтю показало частіше розміщення кіст 
у комбінації верхньої+середньої частини (р<0,05) 
у дівчат, тоді як більш поширена локалізація у верх-
ній або нижній частині в хлопців та в середній – у ді-
вчат не доведені (р>0,05) (рис. 2).

Порівняння локалізації кіст у пацієнтів залежно 
від місця проживання довело, що для жителів місь-
ких поселень більш поширеною є локалізація кісти 
у верхньому сегменті селезінки – 38,46±4,07% проти 
27,05±4,02% у жителів сіл, р=0,049 (рис. 3).

Також серед міських дітей дещо частіше зустрі-
чалася локалізація кісти в комбінації нижнього + 
середнього сегментів селезінки (р>0,05), тоді як для 
сільських дітей – у середньому, нижньому або 
в комбінації верхнього+середнього сегментів, про-
те ці відмінності не були суттєвими (р>0,05).

Порівняння анамнестичних даних оперованих 
і неоперованих груп пацієнтів із КС виявило певні 
особливості. Так, серед оперованих найбільша част-

ка була дітей віком 10–14 років – 46,29±3,77% проти 
32,22±4,93% у групі неоперованих, р=0,03 (табл. 4). 
Найменша кількість оперованих була у віці 0–5 ро-
ків – 5,14±1,67%, тоді як неоперованих у цьому віці 
було в 4 рази більше – 21,11±4,30%, р<0,001. Біль-
шість (69,14±3,49%) оперованих становили мешкан-
ці міст,  лише кожний третій оперований 
(30,86±3,49%, р<0,001) був мешканцем сільської міс-
цевості.

За результатами оцінки наявності супутньої 
патології в пацієнтів із КС виявлено, що практично 
кожний четвертий пацієнт мав патологію інших 
органів чи систем (27,92±2,76%), а кожний десятий – 
інші захворювання селезінки (9,81±1,83%).

Як серед хлопців, так і серед дівчат найпошире-
нішою супутньою патологією селезінки був гіпо-
спленізм – 6,12±1,98% та 5,93±2,17%, р=0,95; із за-
х в о рюв а н ь  і н ш и х  с ис т е м   –  в т о ри н н и й 
імунодефіцитний стан: 12,93±2,77% та 10,17±2,78%, 
р=0,49, відповідно. Супутні захворювання органів 
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Таблиця 3
Дані порівняння статево-вікових особливостей у пацієнтів залежно від місця проживання (Р±mр,%)
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дихання зустрічалися тільки в дівчат (3,39±1,67%, 
р=0,02) (рис. 4).

З числа обстежених дітей із КС госпіталізовано 
79,25±2,49% пацієнтів. У стаціонарі такі пацієнти 
перебували від 1 дня до 38 днів (середня трива-
лість ліжко-днів – 14,0 [11,0; 18,0] дня). Суттєвої 
різниці в тривалості стаціонарного лікування 
за статтю та місцем проживання не встановлено: 
хлопці перебували в стаціонарі 14,0 [9,0; 18,3] дня, 
дівчата – 14,0 [11,0; 18,0] дня, р=0,86; міські меш-
канці – 14,0 [11,0; 18,0] дня, сільські – 14,0 [9,0; 
17,0] дня, р=0,09.

На загал із  210  госпіталізованих третина 
(30,95±3,19%) дітей перебувала у стаціонарі 15–
20 днів, більше чверті (27,62±3,09%) – 11–14 днів, 
чверть (24,76±2,98%) – до 10 днів, кожна шоста дити-
на (16,67±2,57%) – понад 20 днів. Оскільки 35 дітей 
проходили лікування понад 20 днів, проведено до-
даткове порівняння локалізації кіст і супутніх захво-
рювань для встановлення причини такого тривалого 
перебування у стаціонарі (табл. 5).

За наведеними даними, термін госпіталізації дітей 
із КС був доведено довшим лише при гіпоспленізмі 
та вторинному імунодефіцитному стані, тоді як лока-
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лізація кісти в селезінці не впливала на збільшення 
терміну лікування. З найдовшим терміном госпіталі-
зації (38 днів) був пацієнт Т., 10 років, із кістою ниж-
нього та середнього сегментів об’ємом 63 см 3 (71,20% 
селезінки), який провів у стаціонарі до операції 
31 день, а після оперативного втручання (лапароско-
пічно асистована пункція, висічення оболонок кісти 
з ушиванням КС, дренування черевної порожнини) – 
тільки 7 днів. Серед прооперованих пацієнтів терміни 
стаціонарного лікування понад 30 днів мали ще два 
пацієнти: 34 дні – пацієнт Є., 12 років, із кістою 
310 см 3 нижнього відділу селезінки (35,13% селезін-
ки), який до операції був у стаціонарі 7 днів, після опе-
рації (лапароскопічна санація кісти селезінки) – 
27 днів; та 32 дні – пацієнтка К., 16 років, із кістою 
140 см 3 верхнього відділу селезінки (66,83% селезін-
ки), яка у стаціонарі до операції була 23 дні, після опе-
рації (лапаротомія, резекція верхнього сегмента селе-
зінки) – 9 днів.

Зі значними термінами перебування в стаціонарі 
також були три пацієнти, яким операції не проводи-
ли: 35 днів знаходився на лікарняному ліжку паці-
єнт Т., 14 років із кістою 3 см3 у верхньому сегменті 
та захворюванням підшлункової залози; 23 дні – па-
цієнт С., 16 років, із кістою 2 см 3 у середньому сег-
менті та захворюваннями шлунково-кишкового 
тракту; 22 дні – пацієнт С., 15 років, із кістою 
4 см 3 у нижньому сегменті. Підсумовуючи, можна 
відмітити, що великі терміни в оперованих пацієн-
тів пов’язані з великими розмірами кісти, у неопе-
рованих – з наявністю супутніх захворювань.

Значною є різниця в тривалості стаціонарного 
лікування в групах оперованих та неоперованих па-
цієнтів: оперовані діти в середньому провели в ста-
ціонарі 15,0 [12,0; 19,0] дня (від 5 до 38 днів), тоді 

як  неоперовані  – тільки 4,0 [3,0; 9,0] дня (від 
1 до 35 днів), р<0,001.

Пацієнти, яким виконали оперативне видалення 
кісти, у середньому до операції провели в стаціонарі 
5,0 [4,0; 8,0] дня (від 0 до 31 дня), після операції – 
10,0 [8,0; 11,0] дня (від 3 до 27 днів).

Усього оперативне втручання проведено 175 паці-
єнтам із  265  діагностованих випадків КС 
(66,04±2,91%). Порівняльний аналіз частоти операцій 
за статтю не показав суттєвої різниці: у групі дівчат 
оперованих було незначно більше (72,03±4,13%), ніж 
у групі хлопців (61,22±4,02%, р=0,06).

Для видалення КС застосовано 4 типи операцій 
(рис. 5).

Найпоширенішим був третій тип операції – ре-
зекція селезінки, який використали у 42,86±3,74% 
випадків видалення кісти. У третині (32,57±3,54%) 
випадків застосували цистектомію з капітонажем 
(другий тип операції). Кожному четвертому пацієн-
тові (24,00±3,23%) при видаленні кісти провели фе-
нестрацію (перший тип операції). Лише одному па-
цієнтові за показаннями здійснили спленектомію 
(четвертий тип операції).

Більшість операцій провели відкрито (методом 
лапаротомії) – 68,00±3,53% випадків, лише третині 
пацієнтів (32,00±3,53%) розміри та локалізація кісти 
дали змогу провести оперативне втручання ендо-
скопічно (методом лапароскопії).

Розподіл поширеності всіх видів операцій, з ура-
хуванням методу проведення, наведено на рис. 6. 
Для видалення КС 2/3 пацієнтам обрали три види 
операції:  лапаротомну резекцію селезінки 
(40,00±3,70%), лапаротомну цистектомію з капіто-
нажем (20,57±3,06%) та лапароскопічну фенестра-
цію (17,14±2,85%).

Таблиця 4
Дані порівняння оперованих та неоперованих пацієнтів за основними параметрами (Р±mр,%)
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24,00%

32,57%

42,86%

0,57%

1 тип - фенестрація

2 тип - цистектомія з 

капітонажем

3 тип - резекція селезінки

4 тип - спленектомія

40,00%

20,57%

17,14%

12,00%

6,86%

2,86%

0,57%

Лапаротомна резекція селезінки

Лапаротомна цистектомія з 

капітонажем

Лапароскопічна фенестрація

Лапароскопічна цистектомія з 

капітонажем

Фенестрація відкритим доступом

Лапароскопічна резекція 

селезінки

Лапаротомна спленектомія

33
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Менш поширеними були лапароскопічна цистек-
томія з капітонажем (12,00±2,46%), фенестрація від-
критим доступом (6,86±1,91%), лапароскопічна ре-
зекція селезінки (2,86±1,26%) та  лапаротомна 
спленектомія (0,57±0,57%).

Розподіл видів операцій КС за статтю не виявив 
значних відмінностей: і хлопцям, і дівчатам найчас-
тіше проводили відкриту резекцію селезінки: 
40,00±5,16% таких операцій серед оперованих хлоп-
ців та 40±5,31% операцій серед оперованих дівчат, 
р=1,00. Відмінним є те, що у хлопців виконали всі 
види операцій, а в дівчат не провели жодної лапаро-
томічної спленектомії (у хлопців – 1,11±1,10%, 
р=0,33) та  лапароскопічної резекції селезінки 
(у хлопців – 5,56±2,41%, р=0,03).

Також проведено порівняння тривалості післяопе-
раційного лікування у стаціонарі залежно від видів 
операцій (табл. 6). Установлено, що короткий термін 

був характерний лише після лапароскопічних опера-
цій (р<0,001 порівняно з тривалим терміном), зокре-
ма найчастіше фенестрації (56,25±12,40% дітей) 
та цистектомії з капітонажем (37,50±12,10% дітей).

Тривалий термін післяопераційного лікування 
був доведено частішим після лапаротомії (р<0,001), 
зокрема, резекції селезінки та спленектомії. Отже, 
складніша операція потребує тривалішого післяопе-
раційного лікування.

Дослідження розмірів селезінки в  динаміці 
показало значне зниження в 1,6 раза (р<0,05) роз-
мірів після хірургічного лікування: зі 168,00 [99,84; 
277,00] см 3 до 105,30 [76,35; 144,98] см 3. У цілому роз-
мір селезінки після лікування зменшився 
у 75,85±2,63% дітей: у середньому в 2,43±0,14 раза. 
У групі оперованих зменшення розміру селезінки 
було у 82,86±2,85% дітей, тоді як у неоперованих – 
тільки в 62,22±5,11% випадках (р<0,05).

Таблиця 5
Локалізація кіст та інші захворювання селезінки залежно від термінів госпіталізації (Р±mр,%)
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У чверті (24,15±2,63%) пацієнтів після 
контрольного дослідження розміри селезінки 
збільшилися: середнє збільшення в таких дітей 
становило 1,30±0,02 раза. Причому, якщо у групі опе-
рованих таких пацієнтів було лише 17,14±2,85%, 
то у групі неоперованих – 37,78±5,11% (р=0,0002). 
В оперованих дітей збільшення селезінки коливалось 
у межах від 1,01 раза до 2,34 раза. Найсуттєвіше 
збільшення об’єму селезінки після операції 
«Лапароскопічне висічення оболонок КС 
з ушиванням порожнини кісти» було в пацієнта Т., 
4 роки, із кістою верхнього сегмента: до операції 
розмір селезінки 81 см 3, після – 189 см 3. Значне 
збільшення (у 2,07 раза – з 58 см 3 до 121 см 3) також 
було в пацієнта Б., 9 років, із кістою в нижньому сег-
менті, операція «Лапаротомна сегментарна резекція 
селезінки». У групі неоперованих пацієнтів збільшен-
ня об’єму селезінки було в  межах від 1,02  раза 
до  2,44  раза, зокрема, найбільше збільшення  – 
у  пацієнтки Б., 12  років, із  кістою об’ємом 
15 см 3 діаметром 19 мм нижнього та середнього 
відділу селезінки. З часом кіста змінилася (об’єм – 
7,4 см3, діаметр – 20 мм) та розміри селезінки зросли – 
з 63 см 3 до 154 см 3. У 2 рази зросли розміри селезінки 
(з 66 см3 до 129 см3) також у пацієнта Д., 15 років, 
із  кістою нижнього та  середнього відділу, яка 
залишилася без змін (об’єм – 14 см 3, діаметр – 38 мм).

Об’єм КС коливався в оперованих пацієнтів від 
8   см 3  до  1110  см 3,  у   неоперованих  – від 
1 см 3 до 448 см 3, із медіанним значенням у всій гру-
пі досліджуваних – 55,00 [14,00; 135,00] см 3, діаметр 
кісти був у межах від 3 мм до 144 мм (в оперова-
них – від 26 мм до 144 мм, у неоперованих – від 
3 мм до 95 мм), медіана становила 50,00 [22,00; 
70,00] мм (рис. 7).

Під час контрольного дослідження після лікування 
в близько половини (46,42±3,06%) пацієнтів виявили 
залишкову кісту, зокрема: у групі оперованих – 
у 48,00±3,78%, неоперованих – у 43,33±5,22% (р>0,05) 
випадків. Більшість пацієнтів із залишковою кістою 
у групі оперованих пов’язана з тим, що операцію про-
вели тільки пацієнтам з абсолютними показаннями 
у складних випадках, коли інші альтернативні методи 
не були ефективними, тоді як більшість неоперова-
них пацієнтів мали легші клінічні ознаки і піддавали-
ся консервативному лікуванню. Залишкова кіста ко-
ливалась в об’ємі від 1 см 3 до 448 см 3, серединне 
значення становило 6,00 [2,00; 13,00] см 3, її діаметр 
дорівнював від 2 мм до 95 мм, серединне значення – 
21,00 [13,50; 30,00] мм.

Вищенаведені дані щодо порівняння клінічних 
параметрів в оперованих та неоперованих пацієн-
тів підтверджуються наведеними в таблиці 7 ре-
зультатами.

Зокрема, розміри селезінки та кісти до лікування 
були достовірно більшими в оперованих, ніж у не-
оперованих пацієнтів (р<0,001): об’єм селезінки був 
більшим у 2 рази (199,8 [133,2; 314,9] см3 проти 
100,6 [84,3; 154,9] см3), об’єм кісти – у 12,5 раза 
(100,0 [46,0; 197,0] см 3 проти 8,0 [2,3; 25,5] см 3).

Відповідно частка кісти в оперованих займала по-
ловину селезінки (49,1 [34,0; 69,9]%), у неоперова-
них – тільки 1/12 частину (7,9 [3,0; 20,3]%), р<0,001.

Відмічено, що  після операції в  більшості 
(82,86±2,85%) оперованих спостерігалося зменшен-
ня об’єму селезінки, тоді як після консервативного 
лікування таких пацієнтів було лише 62,22±5,11%, 
р<0,001. Відповідно й зменшення об’єму селезінки 
після лікування в групі оперованих осіб було біль-
шим, ніж у неоперованих: 1,9 [1,5; 3,0] раза проти 

Таблиця 6
Дані тривалості післяопераційного перебування у стаціонарі залежно від видів операцій
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1,4 [1,2; 1,6] раза, р<0,001, відповідно. І навпаки, 
частка пацієнтів, в яких після лікування об’єм селе-
зінки збільшився, була суттєво вищою в неоперова-
них пацієнтів порівняно з  оперованими: 
37,78±5,11% проти 17,14±2,85%, р<0,001, відповідно.

Залишкова кіста також була значно більшою в па-
цієнтів після консервативного ведення, що доводить 
ефективність і доцільність оперативних методів лі-
кування (р<0,05).

Порівняння розмірів селезінки та кісти в пацієнтів 
за статтю не виявило суттєвих відмінностей: незна-
чно більшими до лікування були розміри селезінки 
та кісти в дівчат порівняно з хлопцями: об’єм селезін-
ки – 169,2 [108,5; 278,6] см3 проти 163,5 [98,7; 255,9] 
см3, р=0,96, об’єм кісти – 59,5 [23,8; 140,8] см3 проти 
47,0 [11,0; 126,0] см3, р=0,44, відповідно. Доведено ви-
щим був відсоток об’єму кісти в селезінці дівчат – 
42,2 [23,8; 63,8]% проти 28,5 [9,8; 54,7]%, р=0,02, від-
повідно. Розміри селезінки після операції були 
незначно більшими у хлопців: 108,7 [77,2; 146] см3 
проти 101,1 [75,2; 140,1] см3, р=0,052, відповідно. За-
лишкова кіста – практично однакова: 6,0 [2,3; 11,8] см3 
у хлопців та 6,0 [1,0; 14,0] см3 у дівчат, р=0,37.

Суттєво відрізнялися розміри селезінки та кісти 
в пацієнтів залежно від місця проживання: значно 
більшими в міського населення порівняно із сільським 
були об’єм селезінки до лікування (р=0,001), після лі-
кування (р=0,33) та об’єм кісти (р=0,003) (табл. 8).

Також доведеним було суттєве зменшення роз-
мірів селезінки після лікування в пацієнтів міських 
поселень (1,9 [1,4; 3] раза) порівняно з пацієнтами 
сільської місцевості (1,5 [1,3; 2] раза, р=0,001).

На противагу цьому, об’єм залишкової кісти до-
ведено більшим був у сільських дітей, ніж у міських: 
7,0 [2,0; 15,5] см3 проти 4,0 [1,4; 10,0] см 3, р=0,03, так 
само як і діаметр залишкової кісти (22,5 [14,8; 33,0] мм 
проти 20,0 [12,0; 28,5] мм, р=0,015) та відсоток об’єму 
залишкової кісти в селезінці (5,9 [2,1; 14,0]% проти 
2,9 [1,5; 10,6]%, р=0,012) відповідно. Отже, на загал 
діти з сіл були більш схильними до утворення біль-
ших залишкових кіст. Для детальнішого вивчення 
цього питання проведено розширене порівняння за-
лишкових кіст в оперованих і неоперованих дітей 
міських поселень та сільської місцевості (рис. 8).

Встановлено, що наявність залишкової кісти 
в оперованих дітей суттєво не відрізняється за міс-
цем проживання: вона зустрічалася незначно часті-
ше в сільських мешканців (у 53,70±6,79% з усіх дітей 
із сільської місцевості), ніж у міських, де цей рівень 
становив 45,45±4,53%, р=0,31. Проте значно частіше 
залишкову кісту діагностували в міських дітей, яким 
провели консервативне лікування (72,73±9,50%), по-
рівняно з аналогічною групою сільських жителів 
(33,82±5,74%, р=0,001).

Порівняння основних розмірів залишкової кісти 
в жителів міст та сіл у підгрупах оперованих та не-
оперованих пацієнтів не виявило доведеної різниці 
між цими показниками в пацієнтів різних територій 
проживання, хоча і в групі оперованих, і в групі 
неоперованих об’єм та діаметр залишкової кісти був 
дещо більшим у сільських дітей (р>0,05) (табл. 9).

Проте порівняння розмірів залишкової кісти в одно-
типних поселеннях довело наявність значно більших 
її розмірів у неоперованих пацієнтів. Так, у міських жи-
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телів діаметр залишкової кісти був у 1,44 раза більшим 
серед неоперованих, ніж в оперованих (24,5 [20,0; 33,5] 
мм проти 17,0 [11,0; 27,0] мм, р=0,014). У сільських нео-
перованих дітей об’єм залишкової кісти був більшим 
у 2 рази, ніж в оперованих (10,0 [7,0; 30,5] см3 проти 
5,0 [2,0; 7,0] см 3, р=0,018), а діаметр – в 1,47 раза 
(28,0 [20,5; 40,0] мм проти 19,0 [14,0; 25,0] мм, р=0,001).

У  гру пі  не опер ов а них па цієнтів  було 
29 (32,22±4,93%) дітей, які мали кісту діаметром 
>2 см, що слугувало показанням до оперативного 
втручання, проте з причини відмови їхніх батьків 
операції не проведені. Неоперовані великі кісти від-
мічалися в 12,93±2,77% хлопців та 8,47±2,56% дівчат, 
р=0,25. Дещо частіше такі випадки були в пацієнтів 
із сільської місцевості (13,93±3,14%), ніж у дітей місь-
ких поселень (8,39±2,32%, р=0,15). Залишкова кіста 
в дітей з великою неоперованою кістою спостеріга-
лася у всіх пацієнтів, тоді як у неоперованих пацієн-
тів із малими кістами (<2 см) вона зустрічалася тіль-
ки в 16,39±4,74% випадків (р<0,001), що доводить 
важливість проведення операцій у таких випадках.

Гістологічне дослідження кіст, відібраних після 
операцій, показало, що найпоширенішою була спо-
лучнотканинна кіста – у 25,14±3,28% випадків, знач но 
рідше зустрічалася кіста з фібротизованими стінками 
/ з фіброзною стінкою – 4,57±1,58%. По оди нокими 
були несправжня кіста без епітеліального покриття 
(2,29±1,13%), кіста, заповнена еозинофільними маса-
ми (1,71±0,98%), епідермальна (тератоїдна) або епіте-
ліомна кісти (по 1,14±0,80% випадків).

Для оцінки результатів хірургічної корекції або 
консервативного ведення дітей з  КС необхідний 
ретельний віддалений моніторинг. Найкраще, коли таке 
дослідження проводять спеціалісти в одному центрі, 
базуючись на великому досвіді хірургічної практики 
при цій патології, використовуючи широкий діапазон 
втручань, і самостійно проводять післяопераційний 
моніторинг, зіставляючи доопераційні особливості 
і технічні деталі під час хірургічного втручання. Тоді 
такий аналіз буде найбільш достовірним.

На жаль, у літературі недостатньо мультидисци-
плінарних досліджень, які базуються на великій кіль-

Таблиця 7
Серединні розміри селезінки та кісти до та після операції в оперованих та неоперованих пацієнтів (Ме [Q1; Q3])
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кості пацієнтів, щодо результатів лікування дітей 
з КС [1,2,4,7]. Багато тверджень тотожні в різних по-
відомленнях [10,14]. Не виявлено особливостей 
після операційної реабілітації після лікування КС у ді-
тей. Помітними є однакові твердження щодо прин-
ципів лікування та ведення пацієнтів з КС як у дитя-
чому віці, так і в дорослих, що є суперечливим.

Наведений аналіз охарактеризував картину пере-
бігу патології в дітей різного віку з КС від діагнос-
тичного етапу та лікування до оцінки ранніх і від-

далених результатів. Більшість пацієнтів лікували 
в одному центрі дитячої хірургії. Інших дітей про-
оперували з дотриманням спільних підходів щодо 
показань до операції та вибору характеру втручан-
ня, що дає змогу ототожнювати їх та підтвердити 
достовірність отриманих результатів.

Отже, найпоширенішими локалізаціями кіст були 
верхній (33,21±2,89%) або середній (29,81±2,81%) 
сегменти селезінки. Доведено, що частіше (р<0,05) 
у дівчат зустрічалося розміщення кіст у комбінації 

Таблиця 8
Серединні розміри селезінки та кісти до та після операції залежно від місця проживання (Ме [Q1; Q3])
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Таблиця 9
Серединні значення залишкової кісти в оперованих та неоперованих залежно від місця проживання (Ме [Q1; Q3])
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верхньої+середньої частини (17,80±3,52%), жителів 
міських поселень – у верхньому сегменті селезінки 
(38,46±4,07%). В оперованих дітей достовірно часті-
ше зустрічалися кісти в комбінації верхнього + се-
реднього сегментів (17,14±2,85%, р=0,008), а в не-
оперованих дітей – кісти в середньому сегменті 
(37,78±5,11%, р=0,04). Серединний об’єм КС 
у    д о с л і д ж у в а н и х  п а ц і є н т і в  с т а н о в и в 
55,00 [14,00;135,00] см3, діаметр кісти – 50,00 [22,00; 
70,00] мм. Локалізація та розміри кіст суттєво впли-
вали на принциповий вибір методу лікування – хі-
рургічної корекції або консервативного ведення.

Практично кожний четвертий (27,92±2,76%) па-
цієнт із КС мав патологію інших органів чи систем, 
а кожний десятий (9,81±1,83%) – інші захворювання 
селезінки. Серед супутньої патології гіпоспленізм 
і вторинний імунодефіцитний стан значно частіше 
зустрічалися серед хлопчиків та в жителів міських 
поселень (р<0,05). Супутня патологія була тим фак-
тором, що стримував показання та строки прове-
дення хірургічного втручання. КС як малосимптом-
на патологія часто була супутнім діагнозом 
на діагностичному етапі з приводу іншої патології. 
Крім того, супутня патологія була причиною більш 
тривалого перебування таких пацієнтів у стаціонарі 
в післяопераційному періоді.

Доведено ефективність і доцільність оперативних 
методів лікування порівняно з консервативними 
(динамічним веденням – за показанням): частка па-
цієнтів, у яких після лікування об’єм селезінки 
збільшився, була суттєво вищою в неоперованих 
пацієнтів порівняно з оперованими – 37,78±5,11% 
проти 17,14±2,85%, р<0,001, відповідно. Залишкова 
кіста малих розмірів (яка зберігалася після хірургіч-
ної корекції) значно швидше регресувала після хі-
рургічного втручання, ніж кістозне утворення ма-
лих розмірів у  селезінці при консервативному 
веденні (р<0,05). Тому такий результат має бути під-
твердженням, що консервативне ведення пацієнтів 
із КС малих розмірів є тривалим, потребує динаміч-
ного спостереження, вимагає «терпіння» в хірурга 
та пацієнтів і стриманого вибору показань щодо 
хірургічного втручання.

Найпоширенішим хірургічним втручанням була 
резекція селезінки (42,86±3,74% випадків). Пере-
важній більшості пацієнтам провели три види опе-
рацій: резекція селезінки відкритим доступом 
(40,00±3,70%), лапаротомна цистектомія з капітона-
жем (20,57±3,06%) та лапароскопічна фенестрація 
(17,14±2,85%). Резекція селезінки – найбільш ради-
кальне хірургічне втручання при КС, що більш га-
рантовано сприяє збереженню ураженого органу 

та запобігає появі залишкової порожнини. Проте 
не в усіх випадках такий метод є безпечним і техніч-
но сприятливим. Тому автори статті виконали ши-
рокий спектр інших втручань залежно від анатоміч-
них особливостей патології.

Привертає увагу такий досить помітний та важ-
ливий показник результату лікування дітей з КС, 
як розмір селезінки. Згідно з аналізом, розмір селе-
зінки після лікування зменшився у 75,85±2,63% ді-
тей: зі 168,00 [99,84; 277,00] см3 до 105,30 [76,35; 
144,98] см3, зокрема, у  групі оперованих  – 
у 82,86±2,85% дітей (зі 199,78 [133,25; 314,92] см3 
до 111,15 [83,10; 144,31] см 3), тоді як у групі неоперо-
ваних – у 62,22±5,11% (зі 100,62 [84,25; 154,92] см3 
до 93,43 [70,82; 148,20] см 3). Зменшення розмірів 
селезінки на етапах лікування залежало від об’єму 
та характеру втручання – при більш агресивному 
втручанні втрачається більший об’єм паренхіми 
і навпаки. Продовжуємо дослідження щодо кореля-
ції змін розмірів та об’єму залишеної селезінки, 
її функціональної здатності, що є оптимістичним 
у дітей, зважаючи на ріст пацієнтів і більшу імовір-
ність відновлення функції органу з віком.

На думку авторів статті, наявність залишкової по-
рожнини після хірургічної корекції КС не є твер-
дженням про неуспішний результат. Залишкову 
кісту виявили у 46,42±3,06% пацієнтів, її серединний 
об’єм становив 6,00 [2,00; 13,00] см3, а серединний 
діаметр – 21,00 [13,50; 30,00] мм. У процесі дослі-
дження виявили, що післяопераційна залишкова 
кіста з певною динамікою протягом 1–3 років по-
вністю регресує. Регрес залишкової порожнини за-
лежить від розміру кісти, локалізації, характеру 
втручання, активності пацієнтів після операції 
та  наявності супутньої патології. Такий підхід 
 сприяє тому, що в деяких випадках варто виконати 
хірургічне втручання з програмованим залишенням 
помірних розмірів залишкової порожнини кісти 
в селезінці на користь збереження більшого об’єму 
залишеної паренхіми цього органу, що є важливим 
для відновлення в подальшому її функції.

Встановлено, що діти з числа сільського населен-
ня мали гірші результати лікування та були більш 
схильними до утворення залишкової кісти (р<0,05) 
порівняно з жителями міста, що пов’язано з біль-
шою активністю (за даними анамнезу).

З огляду на тривале динамічне спостереження 
та анатомо-фізіологічні особливості селезінки слід 
зазначити, що кінцевий результат лікування дітей 
КС повною мірою залежить не лише від об’єму 
та локалізації ураження, вибору та характеру методу 
корекції, але і від активності пацієнтів, дотримання 
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рекомендацій щодо небезпеки травм, характерних 
для імовірності ушкодження селезінки, урахування 
етіології первинної появи кісти та супутніх захво-
рювань тощо. Усе це націлює на перспективу на-
ступних досліджень.

Висновки
Лікувальна тактика при КС у дітей передбачає різ-

ні варіанти індивідуальної хірургічної корекції або 
консервативного ведення, що залежить від локалі-
зації, розмірів, співвідношення до архітектоніки 
магістральних судин і варіанта ураження паренхіми 
селезінки.

Наявність залишкової порожнини після хірургіч-
ної корекції КС не є твердженням про неуспішний 
результат.

Процес хірургічного лікування КС у дітей передба-
чає до 46,42±3,06% появи залишкової порожнини кіс-
ти, яка піддається повній регресії протягом 1–3 років.

Результат лікування дітей КС залежить від об’єму, 
локалізації, етіології ураження, методу корекції 
та дотримання всіх рекомендації в післяопераційно-
му періоді на тлі супутніх захворювань.

Автори заявляють про відсутність конфлікту 
інтересів.
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Некротичний ентероколіт у передчасно 
народжених дітей, які померли: причини, фактори 

ризику летальності, гістологічні зміни в стінці 
кишки
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for mortality, histological changes of the intestinal lining. Paediatric Surgery (Ukraine). 1 (74): 70–78. doi: 10.15574/PS.2022.74.70.

Незважаючи на досягнення в технологіях діагностики та лікування некротичного ентероколіту (НЕК), 
пов’язані з ним рівні захворюваності та смертності пацієнтів залишаються високими.

Мета – встановити фактори ризику летальності від НЕК у передчасно народжених дітей, а також проана-
лізувати гістологічні зміни в стінці кишки при цьому захворюванні.

Матеріали та методи. Проаналізовано перебіг НЕК у 21 передчасно народженої дитини, які померли 
від цього захворювання (група 1, n=21), протягом 3 років. Для встановлення факторів ризику летальних 
наслідків показники дітей групи 1 проведено порівняння з перебігом НЕК у дітей, які вижили, з анало-
гічними стадіями зазначеного захворювання (група 2, n=43). Використано такі методи дослідження: 
загальноклінічні, лабораторні, інструментальні, гістологічні та статистичні.

Результати. За даними дослідження, основною причиною тяжких стадій НЕК у недоношених дітей 
є інфекція, діагностована в усіх дітей з НЕК ІІІ стадії, часто в поєднанні з тяжкою асфіксією.

Виявлено, що ризик летальності дітей з НЕК підвищується за наявності таких факторів: чоловіча 
стать (OR=4,675; χ 2=7,679; p=0,006) – у 4 рази; запальні зміни в плаценті (OR=6,139; χ 2=10,501; p=0,002) – 
у 6 разів; переливання еритроцитів у дітей (OR=8,262; χ 2=8,557; p=0,004) – у 8 разів; тромбоцитопенія 
(OR=4,320; χ 2=4,866; p=0,028) – у 4 рази; розвиток поліорганної недостатності (OR=12,364; χ 2=17,578; 
p<0,001) та синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання (OR=10,725; χ 2=14,592; p<0,001) – 
відповідно у 12 та 11 разів; позитивні симптоми – набряк передньої черевної стінки (OR=14,025; 
χ 2=19,258; p<0,001) та розширення судин на передній черевній стінці (OR=5,333; χ 2=5,444; p=0,02) – 
у 14 і 5 разів відповідно; кишковий пневматоз під час рентгенологічного дослідження органів черевної 
порожнини (OR=6,840; χ 2=6,867; p=0,009) та наявний випіт у черевній порожнині під час ультразвуко-
вого дослідження органів черевної порожнини (OR=8,750; χ 2=14,448; р<0,001) – у 7 і 9 разів відповідно.

Під час гістологічного дослідження стінки кишки з НЕК лімфогістіоцитарна інфільтрація підслизової 
оболонки свідчить про перинатальну гіпоксію та її вирішальну роль у танатогенезі захворювання, тоді 
як поліморфноклітинна сегментоядерна нейтрофільна інфільтрація пов’язана з перинатальною інфек-
цією. У 15 (71,4%) дітей були зміни обох типів, що свідчить про змішану етіологію ураження кишечни-
ка.

Висновки. За результатами дослідження підтверджено, що НЕК є тяжким захворюванням новона-
роджених, яке має високий рівень летальності. Тяжкі стадії (ІІІ А та Б) НЕК виникають на тлі інфекції, 
часто в поєднанні з асфіксією. Виявлені фактори ризику летальності від НЕК дадуть змогу поліпшити 
прогноз перебігу цього захворювання, виявити дітей, які потребують підвищеної уваги лікарів до ліку-
вання та подальшого ведення цих пацієнтів із застосуванням превентивних технологій. Вроджені вади 
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Вступ
Некротичний ентероколіт (НЕК) – набуте загроз-

ливе для життя запальне захворювання кишечника 
переважно новонароджених із гестаційним віком 
до 32 тижнів, яке має різні клінічні прояви пошко-
дження кишечника – від симптомів запалення 

до розвитку некрозу та перфорацій [12]. Незважаю-
чи на досягнення в діагностиці та лікуванні цієї 
патології, пов’язані з нею рівні захворюваності 
та смертності пацієнтів залишаються високими. 
За даними чисельних популяційних досліджень, 
частота НЕК коливається в межах від 2% до 13% 

кишечника в поєднанні з недоношеністю призводять до розвитку НЕК, погіршення його перебігу 
(аж до III стадії), а також передбачають негативний прогноз перебігу захворювання.

Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. Протокол дослідження ухвале-
но Локальним етичним комітетом усіх зазначених у роботі установ. На проведення досліджень отримано 
інформовану згоду батьків дітей.

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Ключові слова: некротичний ентероколіт, передчасно народжені діти, фактори ризику летальності, гіс-
тологічні зміни.
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у недоношених дітей з дуже малою та надзвичайно 
малою масою тіла під час народження. У 7 зі 100 не-
мовлят, які потрапили до відділення інтенсивної 
терапії та мають масу тіла <1500 г, швидше за все, 
розвинеться НЕК [2]. Рівень летальності від НЕК 
у загальній структурі смертності відділень інтенсив-
ної терапії коливається в межах 10% [14]. Серед ді-
тей, у яких розвинулося це захворювання, леталь-
ність коливається в межах від 10% до 50% при НЕК 
ІІ стадії [9] та сягає майже 100% у дітей з поширеним 
і повним некрозом кишечника [10,11].

Незважаючи на те, що протягом останніх кількох 
десятиліть НЕК активно досліджується, розуміння 
патогенезу все ще залишається до кінця не вивче-
ним. Протягом багатьох років були визначені пре-
вентивні заходи, а також фактори ризику, але чіткої 
стратегії профілактики досі немає, а відсоток ново-
народжених, які страждають на НЕК, не змінився. 
Відсутня чітка стратегія щодо принципів лікування 
дітей з НЕК, окрім кількох чітких показань до хірур-
гічного втручання [7]. Діти, на тлі перенесених тяж-
ких форм НЕК, мають високий ризик виникнення 
віддалених ускладнень, асоційованих із низькою 
якістю життя та збільшенням витрат на їхнє ліку-
вання [1]. Проблема НЕК у новонароджених не нова 
в неонатології та дитячій хірургії. Успішне її вирі-
шення може сприяти не тільки поліпшенню резуль-
татів лікування і профілактики цього захворювання, 
але й подальшому розвитку неонатології та хірургії 
новонароджених [13].

Мета дослідження – встановити фактори ризику 
летальності від НЕК у передчасно народжених дітей, 
а також проаналізувати гістологічні зміни в стінці 
кишки при цьому захворюванні.

Матеріали та методи дослідження
Дослідження проведено на базі Комунального не-

комерційного підприємства «Вінницька обласна ди-
тяча клінічна лікарня» Вінницької обласної ради 
та Комунального некомерційного підприємства «Жи-

томирська обласна дитяча клінічна лікарня» Жито-
мирської обласної ради за період 3 роки. Проаналізо-
вано особливості перебігу НЕК у 30 передчасно 
народжених дітей, які померли. Для визначення ста-
дії захворювання застосовано модифіковані критерії 
Bell’s-стадії НЕК за M. C. Walsh i R. M. Kliegman (1986). 
Діагноз НЕК ІІІ Б стадії встановлено в 9 дітей, НЕК ІІІ 
А стадії – у 3 дітей, ІІ Б стадії – у 6 дітей, ІІ А стадії – 
у 3 дітей, а в 9 дітей, у яких НЕК встановлений клініч-
но, діагноз після смерті при розтині не підтвердже-
ний. Отже, до дослідження залучено 21 передчасно 
народжену дитину з НЕК, яка померла. Ці діти стано-
вили групу 1. Для виявлення факторів ризику розви-
тку летальних наслідків НЕК проведено порівняння 
перебігу НЕК у дітей, які померли від цього захворю-
вання (група 1, n=21), з перебігом НЕК у дітей, які ви-
жили з аналогічними стадіями цього захворювання 
і перебували на стаціонарному лікуванні в закладах 
охорони здоров’я за той самий період (група 2, n=43). 
Клінічну характеристику дітей, залучених до дослі-
дження, наведено в таблиці 1.

Діти з НЕК, які померли, мали достовірно вищу 
масу тіла  – 1371,2±70,5  г,  ніж діти групи 
2–1163,9±51,6 г (р<0,05). У групі 1 серед померлих 
достовірно переважали хлопчики (р<0,05).

Використано такі методи дослідження: загально-
клінічні, лабораторні (загальний аналіз крові, кіль-
кість тромбоцитів, гематокриту, сечовини, креати-
ніну, С-реактивного білка (СРБ)), інструментальні 
(рентгенографія органів черевної порожнини 
(ОЧП) та грудної клітки, ультразвукове дослідження 
(УЗД) ОЧП), гістологічний та математично-статис-
тичний аналіз даних.

Для виявлення морфологічних змін кишкової 
стінки з НЕК досліджено зрізи кишкової оболонки, 
забарвлені гематоксиліном та еозином, під світло-
вим мікроскопом «OLYMPUS BX-41» при збільшен-
ні в 100 і 200 разів.

Статистичну обробку отриманих даних проведе-
но методами варіаційної статистики із застосуван-

Таблиця 1
Антропометричні та гендерні показники передчасно народжених дітей з некротичним ентероколітом, які померли, 
і тих, які вижили
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ням програмного пакету «STATISTICA 6.1». Факто-
ри ризику смертності від НЕК розраховано шляхом 
визначення відношення шансів (OR) і χ 2 Пірсона 
за допомогою калькулятора «MEDCALC». OR=1 ви-
значено як відсутність асоціації, OR>1 – як позитив-
ну асоціацію (підвищений ризик летальності), 
OR<1 – як негативну асоціацію (знижений ризик 
летальності).

Усі дослідження виконано відповідно до принци-
пів Гельсінської декларації та рекомендації Комітету 
з біоетики при президентові НАМН України. На про-
ведення клініко-лабораторних та інструментальних 
обстежень та включення результатів до дослідження 
отримано інформовану згоду батьків дітей.

Результати дослідження та їх обговорення
Для оцінки тяжкості стану під час народження 

та наявності порушень процесів адаптації усім ново-
народженим дітям у пологовому будинку проведено 
оцінку за шкалою Апгар на 1 і 5-й хвилинах життя. 
Проаналізовано достовірну різницю між групами 
і виявлено, що більшість дітей мали помірну або 
тяжку асфіксію при народженні.

Для визначення можливого впливу перинаталь-
них факторів на розвиток летальності від НЕК про-
ведено аналіз стану здоров’я, акушерсько-гінеколо-
гічного анамнезу, особливостей перебігу вагітності 
та пологів матерів дітей, залучених до дослідження.

У матерів дітей з груп 1 і 2 однаково часто зустріча-
лася екстрагенітальна патологія. Патологічний пере-
біг вагітності був майже у всіх матерів дітей обох груп 
та  відмічався в  19  (90,8%) жінок групи 
1 та в 39 (90,7%) жінок групи 2 (р>0,05). Ускладнений 
перебіг пологів був у 18  (85,7%) жінок із  групи 
1 та у 33 (76,7%) жінок групи 2 (р>0,05). Під час по-
логів жодних суттєвих відмінностей між групами 
не простежувалося, тривалий безводний проміжок 
(>18 годин) був у 3 (14,3%) жінок групи 1 та у 8 (18,6%) 
жінок групи 2, а забруднені навколоплідні води віді-
йшли в кожної третьої жінки з обох груп (р>0,05).

Під час дослідження плаценти патологічні зміни 
відмічалися достовірно частіше в групі 1, у якій їх 
мали 13 (61,9%) жінок, ніж у групі 2–9 (20,9%) жінок 

(χ 2=10,501; р=0,002). Найчастіше в матерів дітей гру-
пи 1 виявлялися такі зміни плаценти, як вогнищевий 
хоріоамніоніт, вогнищевий децидуїт, фенікуліт, гі-
перплазія плаценти, а інші стани зустрічалися рідше.

З аналізу стану передчасно народжених дітей 
з НЕК, які померли, і тих, які вижили, виявлено, 
що тяжкість стану була зумовлена ураженням цен-
тральної нервової системи – гіпоксією та перина-
тальною інфекцією (внутрішньоутробною інфек-
цією (ВУІ) або сепсисом) (табл. 2).

Некротичний ентероколіт у дітей, які померли, 
виник на тлі інфекцій, зокрема, ВУІ – у 13 (61,9%) ді-
тей, сепсису – у 6 (28,6%) дітей, з них інфекцію мали 
усі діти, у яких був НЕК ІІІ стадії. У дітей групи 
2 вказані стани призвели до розвитку цього захво-
рювання – у 31 (72,1%) та 8 (18,6%) дітей відповідно 
(р>0,05), при НЕК ІІІ стадії інфекція відмічалася 
у всіх дітей. Захворювання виникло наприкінці пер-
шого тижня життя в більшості дітей, у середньому 
в групі 1 – на 7,5±1,6 добу життя, у дітей групи 2 – 
на 5,3±1,0 добу.

Загальні неспецифічні симптоми та абдомінальні 
прояви НЕК у дітей з груп спостереження наведено 
в таблиці 3.

Серед неспецифічних симптомів НЕК у дітей гру-
пи 1 достовірно частіше, ніж у дітей групи 2, спо-
стерігалися брадикардія (χ 2=6,088; р=0,014), тром-
боцитопенія (χ 2=4,866; р=0,014), артеріальна 
гіпотонія (χ 2=9,097; р=0,003), позитивний симптом 
«білої плями» (χ 2=5,115; р=0,024), синдром дисемі-
нованого внутрішньосудинного згортання (ДВЗ-
синдром) (χ 2=14,592; р<0,001), блідий колір шкіри 
з сірим відтінком (χ 2=13,755; р<0,001) та падіння 
сатурації (SaO2) <92% (χ 2=11,345; р<0,001). Перші 
абдомінальні прояви НЕК розпочиналися в усіх гру-
пах із  млявої перистальтики (яка була майже 
в 100,0% дітей). Достовірно частіше в дітей групи 
1 були такі абдомінальні симптоми, як відсутня пе-
ристальтика (χ 2=6,615; р=0,011), набряк черевної 
стінки (χ 2=19,258; р<0,001), гіперемія та розширення 
судинної сітки на передній черевній стінці (χ 2=5,444; 
р=0,02) та  симптоми перитоніту (χ 2=17,099; 
р<0,001).

Таблиця 2
Патологічні стани, на тлі яких виник некротичний ентероколіт у передчасно народжених дітей (абс.,%)
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Усім дітям виконано загальний аналіз крові з тром-
боцитами. У кожної дитини з НЕК була виразна ане-
мія, гемоглобін становив 100,8±5,9 г/л і 102,2±3,4 г/л 
відповідно. В обох групах спостерігався лейкоцитоз – 
20,6±2,3×109/л і 20,6±4,4×109/л відповідно (р>0,05), 
з вираженим зсувом уліво лейкоцитарної формули, 
водночас вміст паличкоядерних нейтрофілів у групі 1 
був достовірно вищим, ніж у групі 2–17,2±2,0% 
і 9,1±0,9% відповідно (р<0,01). Вміст тромбоцитів 
в обох групах був зниженим, проте достовірно ниж-
чим у дітей з НЕК, які померли, – 87,1±14,9×109/л, ніж 
у групі 2–168,9±14,4×109/л (р<0,01).

Аналіз результатів біохімічного дослідження крові 
показав, що в дітей з НЕК, які померли, достовірно 
вищими були рівні сечовини – 21,2±2,9 ммоль/л, ніж 
у групі 2–6,8±0,6 ммоль/л, а також креатиніну – 
175,8±23,7 і 76,0±6,9 мколь/л відповідно (р<0,01). Під-
вищений рівень СРБ >6  мг/л спостерігався 
у 14 (66,7%) дітей групи 1, що було достовірно часті-
ше, ніж у групі 2 – у 17 (39,5%) дітей (χ 2=4,159; р<0,05).

Результати рентгенологічного обстеження ОЧП 
дітей з НЕК чітко відповідали тяжкості захворюван-
ня. Такі рентгенологічні ознаки, як пневматоз кишок, 
наявність горизонтальних рівнів у кишці та пневмо-
перитонеум, відмічалися достовірно частіше в дітей 
групи 1–19 (90,8%) дітей (χ 2=6,867; р=0,009), 6 (28,6%) 
дітей (χ 2=5,444; р=0,020) та 5 (23,8%) дітей (χ 2=12,403; 

р�0,001) відповідно, ніж у дітей групи 2. Також дітям 
проводилося УЗД ОЧП. Наявність випоту в черевній 
порожнині під час УЗД виявлялася у 14 (66,7%) дітей 
групи 1 та лише у 8 (18,6%) дітей групи 2 (χ 2=14,448; 
р�0,001), пневматоз кишок – у 17 (81,0%) дітей групи 
1 та 15 (34,9%) дітей групи 2 (χ 2=11,978; р�0,001). Спо-
вільнена перистальтика спостерігалася майже в усіх 
дітей обох груп.

Лікувальна тактика НЕК у всіх пацієнтів із НЕК 
була єдиною. Підхід до лікування НЕК полягав 
у тому, що після появи перших клінічних симптомів 
НЕК дітям відміняли ентеральне та призначали 
повне парентеральне харчування, здійснювали 
корекцію гемодинамічних порушень, призначали 
антибактеріальну терапію. Хірургічного втручання 
потребували 8 (38,1%) дітей групи 1 та 1 (2,3%) ди-
тина групи 2 (χ 2=14,938; р<0,001). Серед 8 дітей, які 
потребували хірургічного втручання, 7  дітям 
провели лапароцентез, дренування та  лаваж 
черевної порожнини, оскільки лапаротомія відразу 
не була можливою через тяжкість стану дітей, 
у  подальшому після стабілізації стану 6  дітям 
здійснили лапаротомію, ревізію та санацію ОЧП, 
2 дітям провели повторні операції. Існуючі клініко-
діагностичні критерії НЕК часто не дають змоги 
вчасно встановити подібний діагноз і попередити 
подальше прогресування патологічного процесу, 

Таблиця 3
Симптоми некротичного ентероколіту в дітей з груп спостереження (абс.,%)
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оскільки в дітей час від появи перших симптомів 
НЕК до  часу оперативного втручання був 
мінімальним. У дітей, яким виконали операцію, від 
появи НЕК до оперативного втручання минуло 
2,6±0,9  доби, у  тих випадках, у  яких не  було 
оперативного втручання в дітей з ІІІ стадією НЕК, 
смерть дітей наступила через 3,8±2,1  доби від 
початку клініки НЕК, а смерть дітей, яким провели 
оперативне хірургічне втручання, наступила через 
15,1±4,6  доби після оперативного втручання. 
У дітей, які померли, причиною смерті були: ендо-
генна інтоксикація – у 8 (38,1%) дітей, гостра нирко-
ва недостатність  – у  8  (38,1%) дітей, розлитий 
перитоніт – у 3 (14,3%) дітей, інші причини (респі-
раторний дистрес-синдром) – у 2 (9,5%) дітей.

Результати оцінки співвідношення шансів леталь-
ного наслідку від НЕК у передчасно народжених ді-
тей наведено в таблиці 4.

З усіх проаналізованих показників виявлено 
фактори ризику, що  підвищують імовірність 
летальності від НЕК у передчасно народжених дітей. 
Так, встановлено, що шанси зустріти дітей чоловічої 
статі (OR=4,615; 95% CI: 1,511–14,097; χ 2=7,679; 
р=0,006) та  запальні зміни в  плаценті матерів 
(OR=6,139; 95% CI: 1,950–19,329; χ 2=10,501; р=0,002) 
серед передчасно народжених дітей з НЕК, які 
померли, у 4 і 6 разів вищі, ніж серед дітей з НЕК, які 
вижили з аналогічними стадіями захворювання. 
С е р ед  о с о бл и в о с т е й  п ат олог і ч н и х  з м і н 
у  біохімічному аналізі крові при розвитку 
тромбоцитопенії (OR=4,320; 95% CI: 1,104–16,902; 
χ 2=4,866; р=0,028) та  анемії тяжкого ступеня, 
унаслідок якої виникає необхідність переливання 
еритроцитів (OR=8,262; 95% CI: 1,709–39,925; 
χ 2=8,557; р=0,004), зростає ймовірність летальності 
від НЕК у 4 і 8 разів відповідно. У разі розвитку 
в дитини поліорганної недостатності (OR=12,364; 

95% CI: 3,415–44,768; χ 2=17,578; p<0,001) та ДВЗ-
синдрому (OR=10,725; 95% CI: 2,812–40,909; 
χ 2=14,592; p<0,001) ризик летального наслідку від 
НЕК зростає у 12 і 11 разів відповідно. Під час 
огляду, якщо наявні позитивні симптоми набряк 
передньої черевної стінки (OR=14,025; 95% CI: 
3,827–51,401; χ 2=19,258; p<0,001) та розширення 
судин на передній черевній стінці (OR=5,333; 95% 
CI: 1,181–24,085; χ 2=5,444; р=0,02), ризик летальності 
від НЕК зростає в 14 і 5 разів відповідно. Якщо під 
час рентгенографії ОЧП виявлено пневматоз кишки 
(OR=6,840; 95% CI: 1,412–33,142; χ 2=6,867; р=0,009), 
а під час УЗД ОЧП – випіт у черевній порожнині 
(OR=8,750; 95% CI: 2,665–28,726; χ 2=14,448; p<0,001), 
ризик летального наслідку від НЕК зростає 
у 7 і 9 разів відповідно.

Наступним етапом дослідження було проаналі-
зувати гістологічні зміни, що розвиваються в стінки 
кишки дітей, які померли від НЕК, різного ступеня 

Таблиця 4
Оцінка відношення шансів (OR) виникнення летального наслідку некротичного ентероколіту в передчасно наро-
джених дітей, які померли, до тих, які вижили
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тяжкості залежно від причини виникнення цього 
захворювання.

У 2 (9,5%) дітей відмічалася лімфогістіоцитарна 
інфільтрація ураженої оболонки стінки кишки, 
що розцінювалося як вплив гіпоксії (рис. 1).

У 3 (14,3%) дітей спостерігалася поліморфноклі-
тинна сегментоядерна нейтрофільна інфільтрація 
з ураженнях усіх оболонок стінки кишки, що свід-
чили більше про інфекційне ураження (рис. 2).

У 15 (71,4%) дітей спостерігалися зміни і ті, і інші, 

що свідчить про змішану етіологію ураження киш-
ки. Стінку тонкої кишки при НЕК ІІІ Б стадії в недо-
ношеної дитини з генералізованою ВУІ та тяжкою 
асфіксією зображено на рис. 3.

Стінку товстої кишки при НЕК ІІІ Б стадії в недо-
ношеної дитини з генералізованою ВУІ, дифузним 
гнійно-фібринозним перитонітом, народженої в ста-
ні тяжкої асфіксії, зображено на рис. 4.

За результатами гістологічного дослідження 
стінки кишки в передчасно народжених дітей з різ-
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ними стадіями НЕК залежно від причини виник-
нення захворювання – інфекції чи гіпоксії – вияв-
лено такі ознаки: у  разі, коли етіологічним 
фактором розвитку НЕК є тяжка асфіксія, при гіс-
тологічному дослідженні виявляли лімфогістіоци-
тарну інфільтрацію ураженої оболонки стінки 
кишки, а при інфекції – поліморфноклітинну сег-
ментоядерну нейтрофільну інфільтрацію. Також 
до розвитку НЕК ІІІ стадії призводить частіше ін-
фекція, інколи в поєднанні з тяжкою асфіксією, 
там, де лише асфіксія є причиною розвитку НЕК, 
частіше це НЕК ІІ стадії.

В 1 дитини з НЕК ІІІ стадії була повна відсут-
ність пошарової будови м’язової оболонки, непра-
вильний хвилеподібний хід м’язових волокон і не-
правильно (патологічно) сформовані міжм’язові 
ганглії з відсутніми грушоподібними нейронами, 
представлені лише опорними стромальними клі-
тинами, що свідчить про наявність у цієї дитини 
вродженої вади – нервово-м’язової дисплазії киш-
кової стінки (рис. 5).

Традиційні критерії клінічної та параклінічної 
діагностики не дають змоги вчасно запідозрити НЕК 
(ще до розвитку хірургічних стадій захворювання) 
та застосувати превентивні технології [3]. Попередні 
дослідження факторів ризику з метою прогнозуван-
ня розвитку НЕК [15] спонукали нас зосередити 
увагу на вивченні факторів ризику летального на-
слідку цього захворювання.

Незважаючи на довготривалий період вивчен-
ня НЕК, на сьогодні багато питань діагностики 
залишаються невирішеними [5,6]. Важливою пе-
решкодою для розуміння цього захворювання 
є відсутність надійних діагностичних маркерів, 
які могли б відрізнити НЕК від інших клінічно 
схожих станів і «не-НЕК» діагнозів, до яких на-
лежать: ізольована перфорація кишечника, сеп-
сис, ентероколіт, пов’язаний із хворобою Гір-
шпрунга, тощо [1]. Це підтверджено і наведеним 
дослідженням, у якому серед 30 передчасно на-
роджених дітей, яким прижиттєво встановлений 
діагноз НЕК, у 9 дітей після смерті на розтині він 
не підтвердився.

На сьогодні часто висвітлюють багатофакторну 
етіологію і патогенез НЕК, хоча до кінця це питання 
не вивчене [3,8]. Незважаючи на те, що в основі роз-
витку НЕК лежить незрілість механізмів місцевого 
захисту, інфекційні агенти, а також гіпоксично-іше-
мічне ураження стінки кишки, не слід забувати і про 
ряд інших причин [4]. Так, наприклад, у наведеному 
дослідженні в 1 дитини, яка померла від НЕК, вста-
новили вроджену ваду – нервово-м’язову дисплазію 

кишкової стінки. Ще в одному з попередніх дослі-
джень [16] результати гістологічного обстеження 
взятих під час операції макропрепаратів виявили 
аплазію м’язового шару стінки тонкої кишки, 
що в подальшому призвело до її перфорації. Ця гру-
па пацієнтів вимагає високоспеціалізованого анте-
натального обстеження, дообстеження новонаро-
джених у  постнатальному періоді, а  також 
спостереження дитячого хірурга з метою раннього 
хірургічного лікування.

Висновки
Некротичний ентероколіт є тяжким захворюван-

ням новонароджених, що має високий рівень ле-
тальності. Причинами розвитку тяжких стадій цьо-
го захворювання є інфекція, виявлена у всіх дітей 
з НЕК ІІІ стадії, особливо в поєднанні з тяжкою ас-
фіксією.

Ризик летального наслідку від НЕК зростає за на-
явності таких факторів: новонароджений чоловічої 
статі – у 5 разів; запальні зміни в плаценті – у 6 разів; 
потреба дитини в переливанні еритроцитів – у 8 ра-
зів; розвиток тромбоцитопенії – у 4 рази; розвиток 
поліорганної недостатності  – у  12  разів; ДВЗ-
синдром – в 11 разів; позитивні симптоми – набряк 
передньої черевної стінки та розширення судин 
на ній – у 14 і 5 разів відповідно; виявлення під час 
рентгенографії ОЧП пневматозу кишки, а під час 
УЗД ОЧП – випоту в черевній порожнині – у 7 і 9 ра-
зів відповідно.

При гістологічному дослідженні стінки кишки 
в передчасно народжених дітей з НЕК лімфогістіо-
цитарна інфільтрація підслизової оболонки свід-
чить про перенесену перинатальну гіпоксію та її 
провідну роль у танатогенезі захворювання, тоді 
як поліморфноклітинна сегментоядерна нейтро-
фільна інфільтрація асоціюється з перинатальною 
інфекцією. У 15 (71,4%) дітей виявлено зміни обох 
типів, що свідчить про змішану етіологію ураження 
кишечника.

Наявність вроджених вад розвитку стінки кишки 
в поєднанні з недоношеністю спричиняють виник-
нення НЕК, погіршують його перебіг і підвищують 
ризик розвитку летального наслідку.

Лікування передчасно народжених дітей з НЕК 
повинно проводитися на третинному рівні надання 
медичної допомоги, оскільки потребує наявності 
високоспеціалізованої команди лікарів різних спе-
ціальностей, до складу якої мають входити педіатри-
неонатологи, дитячі хірурги, реаніматологи, рентге-
нологи, функціональні діагности і, за необхідності, 
ряд інших спеціалістів.
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Перспективи подальших досліджень
Враховуючи блискавичний характер перебігу НЕК, 

малоймовірно, що нові стратегії лікування забезпе-
чать зниження рівня летальності, пов’язаної з цим 
захворюванням. Для попередження розвитку непо-
правних подій, пов’язаних із НЕК, перевага надаєть-
ся ефективній профілактичній стратегії та ранньому 
виявленню цього захворювання. Відсутність досто-
вірних «ранніх біомаркерів» перешкоджає здатності 
клініциста надійно розрізняти ранній НЕК. Тому слід 
зазначити, що перспективи подальших досліджень 
полягають у пошуку нових ранніх маркерів діагнос-
тики НЕК, розроблення нових превентивних техно-
логій та чіткіших алгоритмів лікування з чітко визна-
ченими показаннями до оперативного втручання.

Автори заявляють про відсутність конфлікту 
інтересів.
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Мета – визначити значущі сонографічні патогенетичні маркери формування непліддя при лівобічному 
варикоцеле ІІ-ІІІ ст. та їх динаміку після лапароскопічної варикоцелектомії в контексті відновлення фер-
тильності.

Матеріали та методи. Обстежено 214 пацієнтів з лівобічним варикоцеле ІІ-ІІІ ст. та 25 практично 
здорових чоловіків віком від 19 до 33 років. Усім пацієнтам виконано лапароскопічну варикоцелектомію.

Визначено об’єм яєчок, індекс резистентності в інтратестикулярних артеріях та діаметр варикозно роз-
ширених вен лівого сім’яного канатика у стані спокою в горизонтальному положенні на спині з піднятим 
головним кінцем на 15� і під час виконання проби Valsalva у вертикальному положенні, а також під час 
проби Valsalva – тривалість і швидкість венозного рефлюксу крові в останніх.

Результати. Під час ультразвукового дослідження у хворих на лівобічне варикоцеле ІІ–ІІІ ст. підтвер-
джено погіршення гемодинаміки в сім’яному канатику і яєчку. За результатами сонографії в пацієнтів із лі-
вобічним варикоцеле ІІ–ІІІ ст. виокремлено вагомі прогностичні маркери ураження яєчок: RI>0,66, 
VD>2,4 мм, VDvm>3 мм, VRFvm>2 см/с та DVR>1,1 с. Негативна динаміка цих показників слугує показан-
ням до коригування варикоцеле, а їх нормалізація в післяопераційному періоді свідчить про ефективність 
проведеного лікування.

Висновки. Ультразвукове дослідження яєчок є інформативнішим за пальпацію. У хворих репродуктив-
ного віку з лівобічним варикоцеле ІІ–ІІІ ст. сонографія дає змогу діагностувати ушкодження тестикулярної 
тканини на ранніх етапах захворювання. Її доцільно застосовувати як неінвазивний скринінговий метод 
комплексного обстеження для визначення уражень яєчок і для моніторингу в контексті прогнозу фертиль-
ності після варикоцелектомії.

Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. Протокол дослідження ухвале-
но Локальним етичним комітетом зазначеної в роботі установи. На проведення досліджень отримано ін-
формовану згоду чоловіків.

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Ключові слова: варикоцеле, лапароскопічна варикоцелектомія, ультразвукове дослідження, яєчка.

Ultrasonography of the testicles in the context of laparoscopic treatment of left-sided varicocele
Y. A. Nakonechnyi, R. A. Nakonechnyy
Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine
Purpose�e�'Y�%$'$([&/$�\&+/&o)#/'�\Y/Y+(#VU&)�V#'UY+$/$^)�[#(.$(\�YZ�&/Z$(^X&',�ZY([#^Y/�&/�X$�
\&%$%�W#(&)Y)$X$�YZ���e����+(#%$\�#/%�'U$&(�
%,/#[&)\�#�$(�X#V#(Y\)YV&)�W#(&)Y)$X$)'Y[,�&/�'U$�)Y/'$c'�YZ�Z$(^X&',�($\'Y(#^Y/K
Materials and methods. �/�'U$�\'*%,]���	�V#^$/'\�f&'U�X$�
\&%$%�W#(&)Y)$X$���e����+(#%$\�#/%��Q�V(#)^)#XX,�U$#X'U,�[$/�#+$%��S�'Y����,$#(\�
f$($�$c#[&/$%K�kXX�V#^$/'\�*/%$(f$/'�X#V#(Y\)YV&)�W#(&)Y)$X$)'Y[,K
TU$�'$\'$\�WYX*[$]�'U$�($\&\'#/)$�&/%$c�&/�'U$�&/'(#'$\^)*X#(�#('$(&$\]�#/%�'U$�%&#[$'$(�YZ�'U$�W#(&)Y\$�W$&/\�YZ�'U$�X$��\V$([#^)�)Y(%�#'�($\'�
&/�#�UY(&gY/'#X�VY\&^Y/�Y/�'U$�`#).�f&'U�'U$�U$#%�(#&\$%�`,��Q��#/%�%*(&/+�'U$�i#X\#XW#�[#/$*W$(�&/�#�W$(^)#X�VY\&^Y/K��*(&/+�i#X\#XW#�
[#/$*W$(�#X\Y�%$'$([&/$%�'U$�%*(#^Y/�#/%�(#'$�YZ�W$/Y*\�̀ XYY%�($t*c�&/�'U$�'$\'$\K
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Вступ

Стандартним методом діагностики клінічного 
варикоцеле залишається фізикальний огляд, який 
однак не дає змоги оцінити якість кровоплину в яєч-
ках [19]. На сьогодні ультразвукове сканування 
з ефектом допплера залишається найпоширенішим 
методом діагностики варикоцеле з характеристикою 
інт рате с тик улярног о  кр ов оз аб е зпе чення 
[3,5,6,10,16], параметрів лозоподібного сплетення 
та кровоплину в тестикулярних венах [7]. Це най-
більш надійний та практичний метод визначення 
субклінічного варикоцеле [10].

Різноманітні класифікації та системи оцінки ва-
рикоцеле формуються на основі результатів уль-
тразвукового дослідження (УЗД) [5,9]. Так, варико-
целе діагностують за  діаметром вен сім’яного 
канатика і тривалістю венозного рефлюксу при 
спектральному аналізі [5,6,7,9,10,16]. Загалом клі-
ніцисти погоджуються, що діаметр вен сім’яного 
канатика слугує діагностичним критерієм лише 
в пацієнтів із клінічним варикоцеле [9], для якого 
характерне розширення вен у діаметрі до 2,5–3 мм 
[17]. Ретроградний тік крові призводить до збіль-
шення гідростатичного тиску, венозного застою, 
а також до збільшення температури яєчка. Тому 
венозний рефлюкс опосередковано включає в себе 
вищевказані патофізіологічні фактори [21]. Він 
є важливим критерієм встановлення діагнозу ва-
рикоцеле і асоціюється з підвищенням ризику не-
пліддя [7,13,21]. Окрім цього, тривалість ретро-
градного кровоплину у варикозно розширених 
венах дає змогу визначати показання до хірургіч-
ного лікування лівобічного варикоцеле І–ІІ ст. 
та прогнозувати результат варикоцелектомії [4].

Дослідники констатували, що УЗД з ефектом 
допплера тестикулярної артерії дає змогу дифе-
ренціювати причини порушень сперматогенезу. 
Зокрема, індекс резистентності та пікова систо-
лічна швидкість є надійними у виявленні неплід-
них пацієнтів, а кінцева діастолічна швидкість 

і тестикулярний об’єм – ні. Зокрема, пацієнти 
з варикоцеле та запальними змінами яєчок і при-
датків мають найвищі показники індексу резис-
тентності та пікової систолічної швидкості. Індекс 
резистентності корелює з функцією яєчок [1,11]. 
Також індекс резистентності та пульсативний ін-
декс на інтратестикулярних і капсулярних артері-
ях яєчка дають змогу прогнозувати ефективність 
лапароскопічної та мікрохірургічної субінгвіналь-
ної варикоцелектомії [20].

Мета дослідження – визначити значущі соногра-
фічні патогенетичні маркери формування непліддя 
при лівобічному варикоцеле ІІ–ІІІ ст. та їх динаміку 
після лапароскопічної варикоцелектомії в контексті 
відновлення фертильності.

Матеріали та методи дослідження
Обстежено 214 пацієнтів із лівобічним варикоце-

ле ІІ–ІІІ ст. віком від 19 до 33 років. Варикоцеле кла-
сифіковано згідно з рекомендаціями Європейської 
асоціації урологів за модифікованим варіантом кла-
сифікації L. Dubin, R. D. Amelar [14]. Дослідження 
і хворих, і чоловіків контрольної групи проведено 
проспективно. До оперативного лікування (І етап) 
обстежено 214 пацієнтів, а після нього (ІІ етап) – 
193 чоловіки. Обстеження після лапароскопічної 
резекції лівої внутрішньої сім’яної вени проведено 
не швидше як через три місяці, що узгоджується 
з тривалістю повного циклу закінченого спермато-
генезу [14]. Контрольну групу становили 25 практич-
но здорових чоловіків віком від 19 до 33 років, які 
надійшли на планові оперативні втручання з приво-
ду фімозу. В анамнезі вони не мали захворювань, 
що можуть спричинити непліддя. А 48% з них мали 
дітей у шлюбі. Проведено розрахунок вірогідності 
відмінностей між групами за віком та індексом маси 
тіла. Контрольна і дослідна групи не різнилися між 
собою (p>0,05).

Обов’язковим критерієм залучення до обстеження 
слугував діагноз лівобічного варикоцеле ІІ–ІІІ ст. із су-
путньою суб- або інфертильністю, підтвердженою по-

ResultsK�-X'(#\Y*/%�&/�V#^$/'\�f&'U�X$��W#(&)Y)$X$���e����+(#%$\�)Y/o([$%�%$'$(&Y(#^Y/�YZ�U$[Y%,/#[&)\�&/�'U$�\V$([#^)�)Y(%�#/%�'$\^\K�
k))Y(%&/+�'Y�'U$�($\*X'\�YZ�\Y/Y+(#VU,�&/�V#^$/'\�f&'U�X$��W#(&)Y)$X$���e����+(#%$\�&%$/^o$%�\&+/&o)#/'�V(Y+/Y\^)�[#(.$(\�YZ�'$\^)*X#(�X$-
\&Y/\l�����]PP]�i���]	�[[]�i�W[���[[]�i��W[���)[!\]�#/%��i���]��\K�TU$�/$+#^W$�%,/#[&)\�YZ�'U$\$�&/%&)#'Y(\�#($�#/�&/%&)#^Y/�ZY(�'U$�
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ConclusionsK�T$\^)*X#(�*X'(#\Y*/%�&\�[Y($�&/ZY([#^W$�'U#/�V#XV#^Y/K��/�V#^$/'\�YZ�($V(Y%*)^W$�#+$�f&'U�X$�
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\Y/Y+(#VU,�%&#+/Y\$\�'$\^)*X#(�^\\*$�%#[#+$�&/�'U$�$#(X,�\'#+$\�YZ�'U$�%&\$#\$K��'�\UY*X%�`$�*\$%�#\�#�/Y/
&/W#\&W$�\)($$/&/+�[$'UY%�ZY(�
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казниками не менше двох спермограм і відсутністю 
настання вагітності впродовж одного року без застосу-
вання засобів контрацепції. Автори статті намагалися 
максимально виокремити групу пацієнтів із лівобіч-
ним варикоцеле ІІ–ІІІ ст. без будь-яких інших супутніх 
факторів, які могли б вплинути на порушення фертиль-
ності. Пацієнтів із такими проблемами, а також чоло-
віків з азооспермією і з двобічним чи асоційованим 
із судинною недостатністю варикоцеле до дослідження 
не залучали.

Усім пацієнтам виконано лапароскопічну вари-
коцелектомію. Гілки лівої внутрішньої сім’яної 
вени, зазвичай дві-три, мобілізували, перев’язували 
або кліпували полімерними кліпсами біля внутріш-
нього кільця пахвинного каналу та пересікали. Хво-
рих, яким проведено будь-які інші відкриті опера-
тивні втручання для максимальної однорідності 
групи, а відтак статистичної вірогідності показни-
ків, до дослідження не залучали.

Індекс маси тіла пацієнтів із лівобічним варико-
целе ІІ–ІІІ ст. за  медіаною відповідав нормі  – 
22,75 (18,9; 26,5) кг/м 2. Відчуття дискомфорту чи больо-
вий синдром у лівій половині калитки констатовано 
в 69 (32,24%) хворих. Гіпоплазію лівого яєчка діагнос-
товано у 35 (16,36%) чоловіків. Непліддя в шлюбі за-
фіксовано у 71 (33,18%) хворого. Вагітність серед пар, 
залучених до дослідження, не наступала впродовж 
19 (15; 22) місяців. Дружини цих пацієнтів мали задо-
вільний фертильний статус, підтверджений відповід-
ними медичними висновками.

Середній термін перебування хворого в стаціонарі 
становив 1,23 доби, який був значно нижчим, ніж при 
традиційному хірургічному лікуванні. Після лапаро-
скопічної варикоцелектомії лівобічне гідроцеле діа-
гностовано у 16 (8,29%) хворих, а рецидив варикоцеле – 
в  11  (5,7%) пацієнтів. Окрім цього, отримано 
інформацію про настання вагітності лише від 
17 (23,94%) чоловіків з підгрупи, в якій зареєстровано 
непліддя. Такий низький відсоток узгоджується з дани-
ми світової літератури [2]. На нашу думку, він обумов-
лений психологічними та соціальними факторами.

Комплексне обстеження хворих проведено безпо-
середньо перед хірургічним лікуванням. Починали 
зі збору скарг та анамнезу. Обов’язковий елемент 
 обстеження  – це пальпація органів калитки 
та сім’яного канатика. Увагу звернуто на розміри 
та консистенцію яєчок, стан додатків, пахвинних 
лімфатичних вузлів тощо. Пальпацію варикозно роз-
ширених вен сім’яного канатика проведено в гори-
зонтальному та вертикальному положеннях тіла 
з виконанням проби Valsalva [6,8,14,18]. Загальні 
клінічні обстеження включали комплекс лаборатор-

но-інструментальних досліджень, необхідних для 
ендотрахеального наркозу та лапароскопічного 
втручання.

Для УЗД з ефектом допплера застосовано ультразву-
кові сканери «SAMSUNG Medison Н60» та «SonoAce 
R7» із використанням лінійних датчиків із частотою 
12 МГц.

У дослідженні визначено найінформативніші щодо 
варикоцеле сонологічні показники. Так, визначено 
об’єм яєчок (VT, мл), індекс резистентності (RI) в інтра-
тестикулярних артеріях і діаметр варикозно розшире-
них вен лівого сім’яного канатика (гроноподібного 
сплетення) у стані спокою в горизонтальному поло-
женні на спині з піднятим головним кінцем на 15� (VD, 
мм) і під час виконання проби Valsalva у вертикальному 
положенні (VDvm, мм), а також під час проби Valsalva – 
тривалість (DVR, с) і швидкість (VRFvm, см/с) веноз-
ного рефлюксу (ретроградного кровоплину) крові 
в останніх.

Статистичні обрахунки проведено із застосуван-
ням інтернет-порталу «Медична статистика» («Free 
statistical calculators» MedCalc, MedCalc Software) [15]. 
Під час аналізу показників перевірено гіпотезу про 
випадковість розподілу ознак у групах. Застосовано 
5% рівень значущості. Оскільки низка параметрів 
не підпорядковувалася нормальному розподілу, 
то для статистичних обрахунків застосовано непа-
раметричні методики порівняння двох груп. Пере-
вірку щодо симетричності розподілу задекларованих 
параметрів виконано за Shapiro-Wilk test. У зв’язку 
з негауссівським розподілом даних застосовано не-
параметричні методи порівняння груп [12].

Рівень статистичної значущості відмінностей по-
казників у хворих до та після операції щодо прак-
тично здорових чоловіків визначено за Mann-
Whitney U-test  – відповідно pІ, N і  pІІ, N.  Для 
названого тесту наведено U-критерій з об’ємами 
вибірок – U[n1; n2]. Визначено медіану (Me), нижній 
(LQ) і верхній квартилі (UQ). Цифрові результати, 
які розраховували, подано у форматі Me (LQ; UQ). 
Рівень статистичної значущості відмінностей між 
показниками до та після операції (рІ, ІІ) визначено 
за Wilcoxon test (paired samples), для якого наведено 
Z-критерій. Для оцінки випадковості використано 
перевірку гіпотез не тільки за значенням р, але 
і за довірчим інтервалом (ДІ). ДІ обчислено для низ-
ки показників з імовірністю 95%. Показник подано 
у форматі [L-U], де L – lower (нижня) та U – upper 
(верхня) межа ДІ [12].

Для оцінки діагностичної значущості отриманої 
моделі і вибору оптимального порогу, або точки 
відсікання (ОС – optimal cut-off value), використа-
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но ROC-аналіз (receiver operator characteristic 
curve) отриманої логістичної моделі. Якість моде-
лі оцінено за показником площі під кривою – AUC 
(Area Under Curve): 0,9–1,0 – відмінна, 0,8–0,9 – 
дуже добра, 0,7–0,8 – добра, 0,6–0,7 – середня, 0,5–
0,6 – незадовільна. Рівень статистичної значущос-
ті щодо AUC=0,5 становив (р<): � – 0,05, � – 0,025, 
�� – 0,003, * – 0,001. Для показників AUC обчислено 
ДІ з імовірністю 95%, порівняння яких дає змогу 
строго встановити статистичну значущість відмін-
ностей ROC-кривих. Під час пошуку оптимальної 
точки відсікання обрано таке значення, при якому 
визначено максимальний баланс (рівність) між по-
казниками чутливості (Se) і специфічності (Sp) 
із подальшим аналізом таких показників, як по-
зитивна (+PV – predictive value) і негативна про-
гностичні цінності (-PV), відношення правдопо-
дібності позитивного (+LR) і   негативного 
результатів тестів (-LR). У медичній діагностиці 
оптимальним методом дослідження є високоспе-
цифічний і високочутливий тест. Тобто ОС – це 
та величина параметра, що визначається діагнос-
тичним тестом, після досягнення якої приймаєть-
ся рішення про наявність патологічного стану. 
При відношенні правдоподібності позитивного 
тесту більше 10  для позитивного результату 
чи менше 0,1 для негативного результату можна 
приймати майже остаточне рішення стосовно на-
явності захворювання, яке очікують [12].

Дослідження виконано з дотриманням принци-
пів Гельсінської декларації, конвенції Ради Європи 
про права людини і біомедицину, ICH GCP та від-
повідних законів України, що схвалено комісією 
з питань етики наукових досліджень, експеримен-
тальних розробок і наукових творів Львівського 
національного медичного університету імені Дани-

ла Галицького. Від пацієнтів отримано інформовану 
згоду на участь у дослідженні.

Результати дослідження та їх обговорення
У хворих на лівобічне варикоцеле ІІ-ІІІ ст. діа-

гностовано статистично вірогідне зменшення 
об’єму лівого яєчка щодо його розміру у практично 
здорових чоловіків – відповідно 15,55 мл (14,77; 
16,25) і  16,11  мл (15,43; 16,42), U [214;25] =1846, 
pІ, N<0,015. Через 3 місяці після лапароскопічної ва-
рикоцелектомії ліве яєчко вірогідно збільшилося 
в об’ємі, однак не досягло показників практично 
здорових чоловіків  – 15,86  (15,17; 16,47),  
Z= –2,57, pІ, ІІ<0,01 (табл.).

Індекс резистентності в інтратестикулярних ар-
теріях у чоловіків із варикоцеле статистично висо-
козначуще переважав показник норми – 0,76 (0,71; 
0,79) щодо 0,61 (0,6; 0,63), U [214;25] =55,5, pІ, N<0,001. 
Лапароскопічна варикоцелектомія суттєво поліп-
шувала кровоплин в яєчках, що відображалося 
у статистично високозначущому зниженні RI – 
0,63 (0,61; 0,64), Z=11,9, pІ, ІІ<0,001. Однак RI вірогід-
но не досягав рівня у практично здорових чолові-
ків – U [193;25] =1620,5, pІІ, N<0,01 (табл., рис. 1).

У чоловіків із варикоцеле діаметр варикозно роз-
ширених вен лівого сім’яного канатика у стані спокою 
в горизонтальному положенні статистично високоз-
начуще перевищував показник у здорових чоловіків – 
4,2 мм (3,5; 5,3) та 1,7 мм (1,3; 2), U [214;25] =0, pІ, N<0,001. 
Через 3 місяці після оперативного втручання VD ста-
тистично високозначуще зменшувався – 2 мм (1,5; 2,3), 
Z=12,05, pІ, ІІ<0,001, однак залишався вірогідно вищим 
за норму – U [193;25] =1695, pІІ, N<0,015 (табл.).

Під час проби Valsalva діаметр варикозно розши-
рених вен лівого сім’яного канатика суттєво зростав 
і зрозуміло статистично високозначуще перевищу-

Таблиця
Сонологічні показники в контексті лапароскопічного лікування лівобічного варикоцеле та у здорових 
 чоловіків

	
�����
¤����!��=>�$��� ¤¤����!��=>$�?�� �
�����=>���� U

Z 7������
���
/Y��¦S��§S�� ��$������ �$�?�����

iT]�G7 �Q]QQ���	]  m�
�P]�Q��

�Q]RP���Q]� m�
�P]	 ��

�P]�����Q]	�m�
�P]	���

�R	P ��RQ]Q 
�]Q V;]��p�]��Q�V;]�;;p�]��

�� �] P���] �m��] S�� �]P����]P�m��]P	�� �]P����]Pm�]P��� QQ]Q �P��]Q ��]S V;]��p�]����V;;]��p�]���
V;]�;;p�]���

i�]�GG 	]����]QmQ]��� ����]Qm�]��� �] ���]�m��� �]� �PSQ ��]�Q V;]��p�]����V;;]��p�]��Q�
V;]�;;p�]���

i�W[]�GG Q]	��	]	mP]P�� �]	���m�] �� ����]Pm�]Q�� 3 � ��]Q ��]�� V;]��p�]����V;;]��p�]���
V;]�;;p�]���

i��[M]�G!M Q]����]Rm ]��� ����m�]Q�� �]R���]Pm�]��� 1 �	��]Q ��]�Q V;]��p�]����V;]�;;p�]���
�i�]�M 	]Q���]�mP]��� ����m��� �]����]�m�]��� �]� �R��]Q ��]�� V;]��p�]����V;;]����]�	P�

V;]�;;p�]���



R���������	
��	����������������������������������� 	�!������

Оригінальні дослідження. Урологія та гінекологія

Читайте нас на сайті: http://med-expert.com.ua

вав норму  – 5,4  мм (4,4;  6,6) ,  U[214;25] =3, 
pІ, N<0,001 (рис. 2).

Після лапароскопічної варикоцелектомії при про-
бі Valsalva діаметр вен за аналогією до стану спокою 
вірогідно зменшувався – 2,4 мм (2; 2,7), Z=12,02, 
pІ, ІІ<0,001, але норми не досягав – U[193;25] =1713,5, 
pІІ, N<0,02 (табл., рис. 3).

У хворих на лівобічне варикоцеле ІІ–ІІІ ст. швид-
кість венозного рефлюксу крові у варикозно роз-
ширених венах лівого сім’яного канатика під час 
проби Valsalva у вертикальному положенні пацієн-
та статистично високозначуще перевищувала по-
казник у практично здорових чоловіків – відповід-
но 5,2 см/с (3,8; 7,1) та 0,8 см/с (0,6; 1,2), U[214;25] =1, 
pІ, N<0,001. Через 3 місяці після хірургічного ліку-
вання VRFvm статистично високозначуще знизи-
лася до 1 см/с (0; 1,5), Z=12,05, pІ, ІІ<0,001 і фактично 
наблизилася до норми – U[193;25] =2403,5 (табл.).

Майже такі ж тенденції були притаманні для 
тривалості венозного рефлюксу у хворих. Так, 
до втручання вона статистично високозначуще 
перевищувала показник у практично здорових чо-
ловіків – зокрема 4,5 c (3,2; 6,1) та 0,1 c (0,1; 0,3), 
U[214;25] =0, pІ, N<0,001. На ІІ етапі обстеження DVR 
статистично високозначуще зменшилася – 1 c 
(0; 1), Z=12,03, pІ, ІІ<0,001, і практично наблизилася 
до норми, хоча все одно залишилася вищою з від-

мінностями на межі вірогідності – U[193;25] =1822,5, 
pІІ, N=0,046 (табл., рис. 4).

Під час ROC-аналізу сонологічних параметрів 
у  хворих на  лівобічне варикоцеле ІІ–ІІІ ст. 
за об’ємом лівого яєчка отримано середню якість 
моделі. Так, площа під кривою ROC-аналізу була 
на рівні 0,65 [0,59–0,72] зі статистично високозначу-
щими відмінностями – p<0,001. Поріг відсікання для 
об’єму лівого яєчка зафіксовано на рівні ≤15,24 мл 
із середньою специфічністю діагностичного тесту – 
88 [68,8–97,5] та абсурдною чутливістю – 42,52 
[35,8–49,4] при посередньому відношенні правдопо-
дібності позитивного результату тесту – 3,54 [1,2–
10,4] та незадовільного негативного – 0,65 [0,5–0,8]. 
Прогностична цінність позитивного результату тес-
ту щодо об’єму лівого яєчка виявилася достатньо 
високою – 96,8 [91,0–99,3], однак негативного, на-
впаки, низькою – 15,2 [9,7–22,1].

ROC-аналіз RI внутрішньояєчкових артерій 
в обстежених пацієнтів дав відмінну якість мо-
делі. Площа під кривою становила 0,99 [0,97–
0,998], p<0,001. Поріг відсікання RI становив 
>0,66. При цьому високими були Se=96,73 [93,4–
98,7] та Sp=100 [86,3–100] при максимальній 
+PV=100 [98,2–100] і  достатньо вираженій 
-PV=78,1 [59,7–90,9] із задовільним -LR=0,033 
[0,02–0,07] (рис. 5).
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За аналізом якості моделей ультразвукових па-
раметрів варикозно розширених вен сім’яного 
канатика у хворих отримано показові результати. 
Так, для порогу відсікання за VD, який становив 
понад 2,4 мм, якість моделі виявилася відмінною – 
1 [0,98–1], p<0,001. При цьому реєструвалися мак-
симальні чутливість – 100 [98,3–100] та специфіч-
ність  – 100 [86,3–100] і  практично ідеальне 
LR<0,001. Також найвищим показником характе-
ризувалися +PV=100 [98,3–100] та -PV=100 [86,3–
100] (рис. 6).

ROC-аналіз діаметра варикозно розширених 
вен лівого сім’яного канатика під час проби 
Valsalva у пацієнтів знову-таки показав відмінну 

якість моделі – 0,999 [0,98–1], p<0,001. Поріг від-
сікання становив понад 3 мм при високих значен-
нях -LR=0,014 [0,005–0,04], Se=98,6 [96–99,7] і осо-
бливо Sp=100 [86,3–100]. Найвищою виявилася 
і +LR=100 [98,3–100], а негативного – на рівні 89,3 
[71,3–97,8] (рис. 7).

Проведений ROC-аналіз за швидкістю венозно-
го рефлюксу крові у варикозно розширених венах 
лівого сім’яного канатика під час проби Valsalva 
у  хворих на  варикоцеле дав відмінну якість 
 моделі – 0,999 [0,99–1], p<0,001. Оптимальний 
 поріг становив >2 см/с. Він характеризувався 
 максимальною Sp=100 [86,3–100] і практично 
 такою ж Se=99,07 [96,7–99,9] при дуже високому 
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+LR=0,009 [0,002–0,04]. Вираженою була також 
+PV=100 [98,3–100] і негативного результату тес-
ту – 92,6 [75,7–99,1].

Для тривалості венозного рефлюксу у варикозно 
розширених венах сім’яного канатика під час проби 
Valsalva площа під AUC-кривою виявилася макси-
мальною – 1 [0,98–1], p<0,001. Цей показник харак-
теризувався точкою відсікання >1,1 с із максималь-
ними Sp=100 [86,3–100] і  +PV=100 [98,3–100], 
а  також майже такою  ж Se=99,1 [96,7–99,9] 
і  -PV=92,6 [75,7–99,1]. Дуже високим було  – 
LR=0,009 [0,002–0,04] (рис. 8).

Висновки
Ультразвукове дослідження яєчок є інформа-

тивнішим за пальпацію. У хворих репродуктив-
ного віку з лівобічним варикоцеле ІІ–ІІІ ст. соно-
графія дає змогу діагностувати ушкодження 
тестикулярної тканини на ранніх етапах захворю-
вання. Її доцільно застосовувати як неінвазивний 
скринінговий метод комплексного обстеження 
для визначення уражень яєчок і для моніторингу 
в контексті прогнозу фертильності після варико-
целектомії.

У пацієнтів із лівобічним варикоцеле ІІ–ІІІ ст. ва-
гомими прогностичними маркерами ураження яєчок 
за результатами сонографії є: RI>0,66, VD>2,4 мм, 
VDvm>3 мм, VRFvm>2 см/с та DVR>1,1 с. Негативна 
динаміка цих показників слугує показанням до кори-
гування варикоцеле, а їх нормалізація в післяопера-
ційному періоді свідчить про ефективність проведе-
ного лікування.

Автори заявляють про відсутність конфлікту 
інтересів.
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Тимоліпома є рідкісною, інкапсульованою, доброякісною пухлиною переднього середостіння. Загалом 
новоутворення тимуса займають 4% усіх пухлин середостіння в дітей. Лише 2–9% цих новоутворень опи-
сані як тимоліпоми. У світовій літературі опубліковано менше 200 таких випадків, частота виникнення 
серед чоловіків і жінок однакова, може розвиватись у будь-якому віці. Наймолодший випадок описано 
в дитини віком 6 місяців.

Тимоліпома може поєднуватися з хронічним лімфолейкозом, міастенією, апластичною анемією, гіпер-
тиреозом і хворобою Ходжкіна.

Клінічний перебіг у половини пацієнтів безсимптомний, новоутворення випадково діагностується рентгено-
логічно. Інша ж половина переважно репрезентує задишку, кашель, біль у грудях та інфекції дихальних шляхів.

Наведено клінічний випадок гігантської тимоліпоми в дитини віком 3 роки. У дитини спостерігалися 
респіраторні симптоми: епізоди задухи, сухого кашлю, стогнучого дихання під час фізичного навантажен-
ня та неспокою, деформація грудної клітки у вигляді збільшення правої половини та ознаки дихальної 
недостатності ІІ ст. Рентгенологічно – субтотальне затемнення правого гемітораксу із зміщенням серед-
остіння в контрлатеральний бік із компресією лівої легені; лабораторно – гіперлейкоцитоз (39х109/л). 
На комп’ютерній томографії – гіповаскулярне новоутворення великих розмірів із негомогенною структу-
рою та ділянками ліпоматозу. З найбільшою ймовірністю має місце вроджений характер тимоліпоми, що на-
була своєї маніфестації у 3-річному віці. Встановити правильний патоморфологічний діагноз вдалося за-
вдяки виконанню саме відкритої біопсії, оскільки при виконанні пункційного методу можлива похибка 
верифікації внаслідок недостатньої кількості гістологічного матеріалу, зважаючи на негомогенність маси 
утворення, а також з урахуванням підозри на лімфопроліферативний процес. З огляду на синдром медіа-
стинальної та інтраторакальної компресії, а також на доброякісний характер даних пухлини, що характе-
ризуються відсутністю інфільтративного росту, єдиною правильною тактикою лікування є радикальне 
хірургічне втручання.

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

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Ключові слова: новоутворення переднього середостіння, тимоліпома, діти.
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Вступ
Тимоліпома – це різновид дуже рідкісної доброякіс-

ної пухлини тимуса, уперше зареєстрованої Ланге 
у 1916 р. та потім описаної Халлом у 1948 р. Склада-
ється зі зрілих жирових клітин і тканини тимуса. Тим-
оліпоми налічують приблизно 2–9% усіх новоутво-
рень тимуса. У світовій літературі опубліковано 
менше 200 таких випадків, частота виникнення серед 
чоловіків і жінок однакова, патологія може розвива-
тись у будь-якому віці [1]. У деяких випадках ти мо-
ліпома може поєднуватися з хронічним лімфолейко-
зом, міастенією, апластичною анемією, гіпертиреозом 
і хворобою Ходжкіна [5].  Клінічний перебіг у полови-
ни пацієнтів безсимптомний, новоутворення випад-
ково діагностується рентгенологічно. Інша ж полови-
на переважно репрезентує задишку, кашель, біль 
у грудях та інфекції дихальних шляхів [7].

Наведено клінічний випадок гігантської тимолі-
поми в дитини віком 3 роки, що проявлялася респі-
раторними симптомами та явищами дихальної не-
достатності, але не  асоціювалася з  жодною 
з вищезгаданих хвороб.

Клінічний випадок
Дитина М., 3 роки, госпіталізована до відділення 

торако-абдомінальної хірургії Національної дитячої 
спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» зі скаргами 
на епізоди задухи, сухого кашлю, стогнуче дихання, 
втягнення яремної вирізки та міжреберних проміж-
ків під час фізичного навантаження та неспокою, 
а також на деформацію грудної клітки у вигляді 
збільшення правої половини.

Дитина народжена від ІІІ вагітності, що перебі-
гала фізіологічно. Антенатально патології не вияв-

лено. Росла та розвивалася відповідно до віку. З пе-
ріоду новонародженості страждала на  часті 
респіраторні захворювання, епізоди сухого кашлю, 
що переростали в напади ядухи. Алергологічний 
анамнез не обтяжений. З двох років життя дитини 
батьки почали помічати збільшення правої полови-
ни грудної клітки.

У комплексі підготовки до дошкільного навчаль-
ного закладу, під час профілактичного обстеження, 
у загальному аналізі крові дитини виявлено гіпер-
лейкоцитоз (39х109/л) без зміщення лейкоцитарної 
формули. Біохімічний профіль – у нормі.

Аускультативно праворуч дихання не вислухову-
ється, перкуторний тон притуплений. Грудна клітка 
асиметрична за рахунок збільшення передньої стін-
ки правого гемітораксу. Ознак лімфаденопатії не ви-
явлено. На оглядовій рентгенограмі органів грудної 
клітки наявні субтотальне затемнення правої легені, 
зміщення середостіння в протилежний бік із комп-
ресією лівої легені (рис. 1). Враховуючи підозру 
на лімфопроліферативне захворювання, вивчено 
мієлограму, імунофенотипування та проведено ци-
тохімічне дослідження кісткового мозку, які показа-
ли відсутність морфологічних ознак гострої лейке-
мії. Кількість клітинних елементів нормальна, 
гранулоцитарний та еритроїдний паростки крово-
творення звужені, мегакаріоцитарний паросток збе-
режений, відносна кількість бластних клітин – 4,2%.

При ехоскануванні в правій плевральній порож-
нині по лопатковій, аксилярній лінії визначається 
новоутворення неоднорідної структури розмірами 
54х40 мм, у режимі кольорового допплерівського 
картування реєструється кровотік, візуалізується 
рідина в синусі до 6 мм.
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За даними комп’ютерної томографії (КТ), у пере-
дньому межистінні наявна пухлинна гіповаскуляр-
на маса, з достатньо чітким і рівним зовнішнім кон-
туром, яка поширюється у  правий геміторакс, 
розмірами на рівні тимусу – 42х85х97 мм, на рівні 
правого гемітораксу  – 150х114х3  мм. Пухлина 
компресує і відтісняє паренхіму правої легені, цир-
кулярно охоплює брахіцефальні вени, напівцирку-
лярно прилягає до дуги аорти, відтісняє купол діа-
фрагми донизу, а середостіння – ліворуч (рис. 2). 
У структурі новоутворення наявні неоваскуляри-
зації, у тому числі від a. thoracica interna dextra. 
Структура новоутворення негомогенна, містить 
дрібні ділянки ліпоматозу: до –20 Нu; солідний ком-
понент накопичує контраст: натив – 40–45 Нu, ар-
теріальна фаза (АФ) – 53 Нu, паренхіматозна фаза 
(ПФ) – 73 Нu, відстрочена фаза – 44 Нu.

Враховуючи високий ризик розвитку компресій-
ного синдрому, при введенні в наркоз дитині про-
ведено трахеобронхоскопію тонким гнучким відео-
бронхоскопом під медикаментозною седацією 
та місцевою анестезією. Виявлено щілиноподібне 
звуження просвіту проміжного, середньодольового 
та нижньодольового бронхів за рахунок зовнішньої 
компресії пухлиною.

Виконано відкриту біопсію шляхом мініторакото-
мії по 5-му міжребер’ю. До рани прилягає новоутво-
рення покрите капсулою. Видима частина пухлини 
представлена однорідною тканиною сіро-жовтого 
кольору, вкритою капсулою, м’яко-еластичної кон-
систенції.

За даними патогістологічного та імуногістохіміч-
ного дослідження, гістологічна картина відповідає 
тимоліпомі з гіперплазією тимуса.

З метою редукції об’єму утвору в якості передопера-
ційної підготовки призначено гормонотерапію (пред-
нізолон 2 мг/кг) протягом 5 діб. Відмічено позитивну 
динаміку у вигляді зменшення епізодів кашлю та задиш-
ки, помірного поліпшення пневматизації верхньої част-
ки правої легені, зменшення компресії лівої (рис. 3).

Враховуючи великі розміри та гістологічну струк-
туру пухлини, наявність компресійного синдрому 
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(стиснення легень, бронхів, зміщення середостіння), 
визначено хірургічну тактику радикального вида-
лення новоутворення.

Опис операції
Права бічна торакотомія по 5-му міжребер’ю. Після 

розкриття плевральної порожнини правий геміторакс 
практично весь виповнений новоутворенням (розмі-
рами 25х30 см), щільно-еластичної консистенції, по-
мірно рухливим, вкритим медіастинальною плеврою 
та фіброзною капсулою, сіро-жовтого кольору, доль-
частої структури. Права легеня відтиснута пухлиною 
назад: верхня доля повітряна, рожева – вентилюється, 
середня та нижня долі бліді в субателектазі з ділянками 
ателектазів. Розкрита медіастинальна плевра над серед-
иною пухлини та її тонка фіброзна капсула. У серед-

остінні виявлено виражений злуковий процес, більше 
в зоні попередньої біопсії та перикарда. N. phrenicus 
dexter разом з верхньою порожнистою веною відтисну-
тий пухлиною дорзально. У зв’язку з гігантськими роз-
мірами пухлини її видалення проведено методом фраг-
ментації з урахуванням її дольчастої структури. У разі 
виділення новоутворення виявлено, що воно поширю-
ється в лівий геміторакс через переднє середостіння 
(фрагмент 12х5 см). Пухлина видалена радикально. 
Висічено надлишкову медіастинальну плевру та капсу-
лу новоутворення. Дефект середостіння ушито оди-
ничними швами. Дренування плевральної порожнини. 
Пошаровий шов рани (рис. 4).

Гістологічно верифіковано діагноз тимоліпоми з гі-
перплазією тимуса (у мікропрепараті: фрагменти ткани-
ни тимуса з крупними та дрібними дольками, множинні 
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крупні та кістозні тільця Гассаля, вогнища накопичення 
лімфоїдних клітин за типом фолікулоподібних структур; 
у сполучнотканинних перегородках інфільтрація плаз-
матичними клітинами та еозинофільними гранулоци-
тами; відмічаються одиничні кістозні структури та об-
ширні ділянки зрілої жирової тканини (рис. 5)).

Післяопераційний період перебігав без ускладнень. 
Дитину екстубовано за 6 годин після операції, а на 5-ту 
постопераційну добу видалено плевральний дренаж.

У задовільному стані на 10-ту добу після операції 
дитину виписано додому на амбулаторне спостере-
ження.

Рентгенологічне дослідження при виписці та за 
1 місяць після операції показало нормальну пневма-
тизацію обох легень, нормальне положення серед-
остіння та куполів діафрагми (рис. 6).

Дослідження виконано відповідно до принципів 
Гельсінської декларації. Протокол дослідження ухва-
лено Локальним етичним комітетом лікарні. На про-
ведення досліджень отримано інформовану згоду 
батьків дитини.

Дискусія
Тимоліпома є рідкісною, інкапсульованою, доброякіс-

ною пухлиною переднього середостіння, про яку вперше 
повідомив Ланге у 1916 р. [6]. Він описав її як ліпому ти-
муса. Термін «тимоліпома» вперше використаний Хал-
лом у 1948 р. [3]. Загалом новоутворення тимуса займа-
ють 4% усіх пухлин середостіння в дітей [11]. Лише 2–9% 
цих новоутворень описані як тимоліпоми [10,12]. Най-
молодший випадок описано в дитині віком 6 місяців [9].

Патогенез тимоліпом досить суперечливий. 
 Заміщення дифузної гіперплазованої тканини тимуса 
жировою є найбільш поширеним і прийнятим пояс-
ненням [2]. Також висловлено припущення, що тка-
нини тимуса і жирова разом є неопластичними та од-
наково спричиняють розвиток тимоліпоми [3]. 
Останні повідомлення свідчать про те, що тимоліпо-
ма – це новоутворення жирової тканини тимуса 
з транслокацією гена HMGA5 на хромосомі 12q15 [4].

Тимоліпоми можуть асоціюватися з іншими захво-
рюваннями, такими як хронічний мієлолейкоз, міасте-
нія, хвороба Ходжкіна, гіпертиреоз, апластична анемія 
та кістозна лімфангіома [5,9], однак у цьому клінічному 
випадку жодна з цих патологій не виявлена.

Клінічний перебіг у половини пацієнтів безсимп-
томний, новоутворення випадково виявляють рент-
генологічно. У нашому випадку в дитини спостеріга-
лися респіраторні симптоми: епізоди задухи, сухого 
кашлю, стогнучого дихання під час фізичного наван-
таження та неспокою, деформація грудної клітки у ви-
гляді збільшення правої половини та ознаки дихаль-
ної недостатності ІІ ст. Рентгенологічно субтотальне 
затемнення правого гемітораксу зі зміщенням серед-
остіння в контрлатеральний бік із компресією лівої 
легені. Лабораторно – гіперлейкоцитоз (39х109/л).

Діагноз тимоліпоми слід запідозрити в разі вияв-
лення на сканах КТ у передньому середостінні чіткої 
маси жирової тканини, що включає м’якотканинні 
структури, які, ймовірніше, є острівцями нормаль-
них компонентів тимуса. Подібні зміни виявлені 
на КТ у випадку, описаному в цій статті, – гіповаску-
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лярний утвір великих розмірів із негомогенною 
структурою та ділянками ліпоматозу.

Також для діагностики застосовується магнітно-
резонансна томографія, де жирова тканина пухлини 
на Т1-зважених сканах є ізоінтенсивною, тоді як на 
Т2-зважених – гіпоінтенсивною, серед залишків тка-
нин тимуса [8].

Однак остаточний діагноз можна встановити лише 
після патогістологічного та імуногістохімічного до-
слідження. У нашому випадку доцільно виконати біо-
псію, зважаючи на онкологічне застереження.

Важливою особливістю пухлин середостіння 
є компресія дихальних шляхів та легень, яка може 
значно посилитися під час введення дитини в наркоз 
і стати критичною з розвитком асфіксії. Тому ретель-
на оцінка взаємовідносин медіастинальних органів 
і пухлини на КТ та стану трахеї і бронхів на обереж-
ній відеобронхоскопії, а також контрольована інту-
бація трахеї за зону компресії є запорукою поперед-
ження цього грізного ускладнення.

У наведеному клінічному випадку з найбільшою 
ймовірністю має місце вроджений характер тимолі-
поми, що набула своєї маніфестації у 3-річному віці. 
Встановити правильний патоморфологічний діагноз 
вдалося завдяки виконанню саме відкритої біопсії, 
оскільки при виконанні пункційного методу можлива 
похибка верифікації внаслідок недостатньої кількості 
гістологічного матеріалу, зважаючи на негомогенність 
маси утворення, а також з урахуванням підозри 
на лімфопроліферативний процес. З огляду на син-
дром медіастинальної та інтраторакальної компресії, 
а також на доброякісний характер даних пухлини, 
що характеризуються відсутністю інфільтративного 
росту, єдиною правильною тактикою лікування є ра-
дикальне хірургічне втручання.

Висновки
Тимоліпоми є досить рідкісною та складною пато-

логією, що, незважаючи на доброякісний характер 

і повільний ріст, можуть досягати гігантських роз-
мірів і загрожують виникненням складних усклад-
нень із розвитком медіастинальної та інтраторакаль-
ної компресії. Клінічний перебіг залежить від об’єму 
пухлини і часто є малосимптомним, потребує обсте-
ження за допомогою променевих методів, а також 
обов’язкової подальшої гістологічної верифікації.

Доброякісні пухлини середостіння великих або 
гігантських розмірів трактуються як злоякісні та по-
требують радикального хірургічного лікування.

Автори заявляють про відсутність конфлікту 
інтересів.
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В. О. Фофанов, О. Д. Фофанов, О. Я. Матіяш, І. М. Дідух

Результати реконструктивних операцій 
при вродженій аноколоректальній патології в дітей

Івано-Франківський національний медичний університет, Україна

Одними з найпоширеніших вроджених вад, які супроводжуються обструкцією дистальних відділів трав-
ного тракту в дітей, є хвороба Гіршпрунга (ХГ) та аноректальні мальформації (АРМ). Хірургічне лікування 
цієї патології досить складне, у багатьох випадках багатоетапне, супроводжується великою кількістю ран-
ніх і пізніх ускладнень. Незважаючи на розвиток малоінвазивної хірургії і удосконалення хірургічного лі-
кування за останні десятиріччя, функціональні результати операцій не завжди вдовольняють хірургів. 
У 5–35% хворих спостерігаються ускладнення, що потребують тривалого лікування, повторних рекон-
структивних операцій, призводять до зниження якості життя пацієнтів.

Мета – встановити причини ускладнень реконструктивних операцій при ХГ та АРМ у дітей; визначити 
оптимальну діагностичну і лікувальну тактику.

Матеріали та методи. Проведено обстеження та аналіз медичної документації 70 дітей віком від 1 доби до 14 ро-
ків, оперованих у клініці дитячої хірургії Івано-Франківського національного медичного університету з приводу 
ХГ та АРМ протягом останніх 10 років. Серед них 43 дитини прооперовано з приводу ХГ (співвідношення ді-
вчаток і хлопчиків – 1:5,1) і 27 дітей з приводу АРМ (співвідношення дівчаток і хлопчиків – 1:1). Серед дітей з ХГ 
найчастіше спостерігали ректосигмоїдну форму (22 дитини), у 10 хворих – ректальну, у 9 – субтотальну, у 2 – то-
тальну форму. Гострий перебіг хвороби був в 11 дітей, підгострий – у 12, хронічний – у 20 дітей. У 15 (34,9%) дітей 
були серйозні доопераційні ускладнення, що потребували невідкладних хірургічних втручань: обтураційна 
кишкова непрохідність (11 дітей), перитоніт 2 дитини), Гіршпрунг-асоційований ентероколіт (ГАЕК) – у 2 хворих.

Серед дітей з АРМ найчастіше спостерігали аноректальну атрезію (21 дитина), у 6 з них – надлеваторну 
атрезію, у 15 – інфра- або інтралеваторну. В 1 дитини аноректальна атрезія поєднувалася з рідкісною ва-
дою – вродженим товстокишковим мішком, ще в 1 дитини був синдром Курраріно. У 16 хворих відмічали-
ся норичні форми атрезії, у 5 – безноричні. У 4 дітей були вроджені ізольовані нориці без атрезії (ректовес-
тибулярні та ректоперінеальні), у 2 новонароджених – аноректальний стеноз тяжкого ступеня.

Результати. Характер первинного хірургічного втручання залежав від виду вади та наявності дооперацій-
них ускладнень. Дітям із високими та інтралеваторними формами АРМ проводили етапні хірургічні втру-
чання: першим етапом була колостомія, другим – задня сагітальна аноректопластика (ЗСАРП) чи передня 
сагітальна аноректопластика (ПСАРП), третім – закриття колостоми. Вид стоми залежав від характера АРМ: 
за наявності зовнішньої широкої нориці виконували кінцеву сигмостомію (10 хворих), в інших випадках – 
роздільну колостомію 7 дітей). Накладання стоми у 12 дітей проводили власним, малоінвазивним способом. 
Реконструктивні операції виконували у віці 3–5 місяців: у 4 дітей з надлеваторними формами атрезій – ЗСАРП 
з інтраабдомінальною мобілізацією кишки та ліквідацією нориць, у 7 хворих – ЗСАРП, у 6 дітей – ПСАРП.

Дітям із низькими формами АРМ (6 хворих) виконували первинні реконструктивні операції – ЗСАРП 
чи ПСАРП, у 4 дітей з вродженими ізольованими норицями – висічення нориць.

У 25 (58,1%) дітей з ХГ виконували первинні реконструктивні операції – резекцію агангліонарної зони 
з колоанальним анастомозом, у 18 дітей першим етапом хірургічної корекції була колостомія. Показання-
ми до накладання стоми були доопераційні ускладнення: обтураційна кишкова непрохідність, перитоніт, 
ГАЕК, а також декомпенсація ХГ і тяжкі метаболічні порушення в дитини. У всіх хворих накладали кінце-
ву колостому на розширену супрастенотичну частину, крім 2 дітей, у яких накладали кінцеву ілеостому. 
Застосовували такі види реконструктивних операцій: операцію за Soave-Boley з первинним анастомозом – 
20 хворих; операцію трансанального ендоректального зведення (ТЕРТ) – 22 дитини, серед яких у 12 дітей 
її доповнювали мінілапаротомію для закриття стоми; в 1 дитини з ультракороткою зоною агангліозу про-
водили сфінктероміектомію за Lynn.
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Усі оперовані хворі одужали. Ранні післяопераційні ускладнення виявлені в 4 (14,8%) дітей з АРМ (злу-
кова кишкова непрохідність, післяопераційний анальний стеноз, реканалізація нориці, розходження шкір-
них швів промежини – по 1 випадку на кожне ускладнення). Серед хворих з ХГ ранні ускладнення виникли 
у 10 (23,25%) дітей: найчастішим ускладненням була злукова кишкова непрохідність (5 хворих), у 2 дітей 
виник рубцевий стеноз анастомозу, ГАЕК 2 дитини), неспроможність колоректального анастомозу 1 дити-
на) і абсцес міжфутлярного простору 1 дитина).

Проводили вивчення катамнезу і оцінку віддалених функціональних результатів лікування терміном від 
6 місяців до 8 років після операцій в усіх оперованих дітей. При цьому добрим результатом вважали повну 
відсутність порушень функцій травного тракту. У разі нестійких порушень, які вдалося корегувати кон-
сервативним шляхом (закрепи, метеоризм, явища анальної інконтиненції), результат лікування вважали 
задовільним. Незадовільним результатом вважали стійкі порушення транзитної і замикальної функцій 
аноректальної зони та рецидив обструкції травного тракту, які потребували повторних реконструктивних 
операцій.

У групі дітей, оперованих із приводу ХГ, добрі результати лікування відмічалися у 25 (58,1%) пацієнтів, 
задовільні – у 13 дітей, незадовільні – у 5 (11,6%) хворих. Загалом, явища товстокишкової обструкції після 
операцій, більшою чи меншою мірою, спостерігалися в 10 (23,25%) хворих, ще частіше відмічалися в дітей 
симптоми анальної інконтиненції різного ступеня (22 дитини, 51,2%). ГАЕК спостерігалися в 5 дітей. У ба-
гатьох хворих поєднувалися симптоми обструкції та інконтиненції. Повторні реконструктивні операції 
виконували у 5 хворих, у 2 із них проводили повторні зведення товстої кишки (в обох випадках із заднього 
сагітального доступу), в 1 хворого викнували реконструкцію ілеостоми, у 2 дітей здійснювали корекцію 
недостатності анального каналу за допомогою власного малоінвазивного способу. Після проведених втру-
чань у цих хворих порушені функції були повністю відновлені.

Серед дітей, оперованих з приводу АРМ, незадовільний результат лікування був в однієї дитини (река-
налізація ректовестибулярної нориці). У 17 (62,9%) хворих результати лікування були добрі, у решти 9 ді-
тей – задовільні. Явища товстокишкової обструкції спостерігалися у 4 хворих, серед них лише в 1 дитини 
був стеноз неоануса. У 10 хворих були симптоми анальної інконтиненції (у 8 дітей незначне каломазання, 
у 2 – енкопрез). Повторні реконструктивні втручання виконали в 4 дітей: у хворої з рецидивом нориці ви-
конали операцію за власним способом, в 1 дитини провели висічення надлишку слизової прямої кишки, 
у  2  дітей провели мініінвазивну корекцію недостатності анального каналу за  допомогою 
об’ємоутворюючого імпланту. Після операцій хворі одужали.

Отже, крім загальнохірургічних ускладнень (нагноєння рани, неспроможність анастомозу, злукова киш-
кова непрохідність, тощо), встановили дві найпоширеніші групи ускладнень реконструктивних операцій 
при вродженій аноколоректальній патології в дітей: перша група – ускладнення, що проявляються симп-
томами обструкції аноректальної зони (стеноз колоректального анастомоза, порушення моторики товстої 
кишки, стеноз неоануса), друга – порушення функції замикального апарату прямої кишки (анальна інкон-
тиненція).

Висновки. Вищу частоту післяопераційних ускладнень і незадовільних результатів лікування виявлено 
після хірургічного лікування ХГ. Установлено, що найбільш вагомими факторами ризику розвитку після-
операційних ускладнень при ХГ є наявність доопераційного ГАЕК, велика довжина агангліонарної зони, 
пізня діагностика і хірургічне втручання. Найбільша частота ускладнень у дітей з АРМ спостерігалася при 
високих формах атрезії та в дітей із супутніми вадами розвитку (особливо з вадами сечових шляхів). Най-
частішим порушенням функції після операцій в обох групах дітей була анальна інконтиненція різного 
ступеню, проте за тяжкістю превалювали ускладнення, пов’язані з післяопераційною обструкцією товстої 
кишки. Більшість ускладнень зумовлювалися технічними та тактичними помилками під час первинного 
хірургічного втручання. Спектр ускладнень значною мірою залежав від способу хірургічної корекції.

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

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Ключові слова: аноректальні мальформації, хвороба Гіршпрунга, ускладнення, діти.
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Differentiated approach in the treatment of fractures 
of the distal humerus in children based on the use 

of bioabsorbable implants
Chernihiv Regional Children’s Hospital, Ukraine

In the practice of pediatric traumatologists there are a number of complex problems in the treatment of fractures of 
the distal humerus, which require a differentiated approach: atraumatic anatomical reposition with minimal damage 
to active growth zones, minimal damage to articular cartilage during surgery, stable fixation and early rehabilitation.

At present, the generally accepted methods of osteosynthesis (fixation with K – wires, metal screws, etc.) do not 
fully meet the requirements of modern pediatric traumatology. One of the newest methods of fixation in the treatment 
of fractures of this localization, which have significant advantages is the use of bioabsorbable implants (BAI).

Purpose – to present a differential approach to the treatment of distal fractures of the humerus in children based 
on the use of bioabsorbable implants.

Materials and methods. During the period from 2015 to 2021, 15 children aged 5 to 17 were treated at the 
Chernihiv Regional Children’s Hospital. Distribution by type of pathology: epiphyseal fracture of the humeral condyle 
head – 5, osteoepiphyseolysis of the lateral humerus condyle – 2, fracture of the medial epicondyle of the humerus – 
8 cases. Damage to nerve and vascular structures was never diagnosed in this group of patients. At the preoperative 
stage, radiography of the elbow joint in standard projections for such injuries was used to diagnose the above injuries.

In the course of surgery, bioabsorbable cannulated screws and Bioretec pins were used to fix the repositioned fragments.
Results. In the process of surgery, standard approaches and repositioning techniques were used, according to the 

anatomical features of each fracture. The differentiated approach was to use cannulated screws in the case of 
osteosynthesis of extra-articular fractures (osteoepiphyseolysis of the medial epicondyle of the humerus) in older 
children (12 to 17 years), which allowed to create dosed compression of fragments and bioabsorbable perfect 
anatomical reposition. In 1 case there was a combined osteosynthesis: fixation of the metaphyseal fragment with a 
K – wires and synthesis of the intra-articular epiphyseal fragment with a bioabsorbent pin.

Advantages of BAI: minimal damage to articular cartilage, preservation of congruence and anatomical shape of 
the articular surface at the site of implant placement (Pin), stable fixation and interfragmentary compression 
(autocompression property), intraoperatively received full range of motion in the joint.

All patients received full consolidation in time according to the age of the injured child. The range of motion and 
function of the limb is completely restored. The children did not need repeated surgery.

Conclusions. 1. The advantages of using bioabsorbable implants in cases of treatment of fractures of the distal 
humerus in children are demonstrated. 2. The use of BAI allows to minimize damage to the growth zones and joint 
surface during osteosynthesis, provides stable fixation and interfragmentary compression, creates conditions for 
optimal fracture fusion and further rehabilitation. 3. Due to the properties of bioabsorption there is no need to 
remove the implant, ie re-trauma to the structures of the elbow joint of the growing organism, no need for re-
hospitalization, anesthesia and surgery, re-rehabilitation, reduces the likelihood of psychological trauma in children. 
4. As a result, all of the above improves the anatomical and functional results of treatment of these injuries, saves 
financial costs of both the medical institution and the state, and reduces the stress on family budgets.

The research was carried out in accordance with the principles of the Helsinki declaration. The informed consent 
of the patient was obtained for conducting the studies.

No conflict of interests was declared by the authors.

Key words: children, bioabsorbable implants, fractures of the distal humerus, trauma in children, growth zones, 
osteosynthesis.
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Congenital diaphragmatic hernias repair is feasible 
in peripheral hospitals

1Ziv Medical Center, Safed, Israel 
2Bar-Ilan University, Safed, Israel 

3Bnai Zion Medical Center, Haifa, Israel

Laparoscopic repair of congenital diaphragmatic hernias can be done in suitable infants and children with good 
long-term results. The benefits includes lower risk of infection, less intra-abdominal adhesions and early recovery, 
while being a «scar-less» procedure.

Materials and methods. The 3 patients included a 9-months-old infant with a late presentation of Bochdalek left diaphragmatic 
hernia, and 2 patients with Morgagni congenital diaphragmatic hernia – a 1-year-old infant and a 3-year-old toddler.

All procedures were performed in abdominal approach using 3- and 5-mm ports, and a 5-mm 30 degrees camera. Suturing 
of the diaphragmatic defect was done with unabsorbed materials (Ethibond® 4.0).

Results. No intra-operative complications were noted, all patients recovered quickly and uneventfully, and were discharged 
between 3–6 postoperative day. Follow-up period is now between 3–23 months and so far there is no evidence of recurrence.

Conclusions. Laparoscopic surgery is used more and more in smaller cavities by pediatric surgeons. Laparoscopic 
repair of congenital diaphragmatic hernias in infants and toddlers can safely be performed in peripheral hospitals 
by skilled pediatric surgeons with good results.

However, our follow-up period is relatively short, and because of common recurrence rate in those patients, 
15–40% in different reports, both in laparoscopic and open repair, long term follow-up is required.

The research was carried out in accordance with the principles of the Helsinki declaration. The informed consent 
of the patient was obtained for conducting the studies.

No conflict of interests was declared by the authors.

Key words: children, laparoscopic repair, congenital diaphragmatic hernias.
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