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вступ

Урологія — розділ медицини, що
вивчає етіологію, патогенез, діагнос-
тику і лікування захворювань орга-
нів сечостатевої системи чоловіків,
сечової системи жінок, а також різ-
номанітні патологічні процеси в за-
очеревинному просторі. Розвиток уро-
логії тісно пов'язаний з розвитком
хірургії та медицини загалом.

Гіппократ у IV ст. до н.е. вперше
описав найтиповіші зміни кольору і
запаху сечі, появу в ній патологічних
включень, деякі захворювання органів
сечостатевої системи. Він також
згадує про видалення каменів зі сечо-
вого міхура.

Формування сучасної урології роз-
почалося лише в ХІХ-ХХ cm. завдя-
ки розвитку загальної хірургії та вдо-
сконалення оперативної техніки. Від-
криття рентгенівських променів і ви-
найдення цистоскопа уможливили
розпізнавання багатьох захворювань
нирок, сечоводів і сечового міхура. У
цей період оперативним лікуванням
захворювань нирок, сечових шляхів і
чоловічих статевих органів займали-
ся хірурги. Лише наприкінці ХІХ-на
початку XX cm. урологія виокреми-
лась у самостійний розділ медицини.

В Україні перше урологічне відді-
лення було відкрите в 1863 р. Т.І.Вдо-
виковським в Одесі. Нові шляхи у роз-
витку урології проторував знаний хі-
рург С.П.Федоров, першим виконавши
чимало операцій на сечостатевих
органах. Його ім'ям названі такі опе-
рації, як черезміхурове видалення аде-
номи передміхурової залози, субкапсу-
лярна нефректомія, люмботомія (по-
перековий розтин). У 1925 р. він на-
писав фундаментальний підручник з

урології "Хірургія нирок і сечоводів".
В основу розвитку сучасної урології
лягли також праці багатьох хірур-
гів І.Ф.Буша, Н.І.Пирогова, І.В.Буяль-
ського, А.Г.Подреза, А.В.Вишневського,
Б.Н.Хольцова, ПД.Соловова, РМ.Фрон-
штейна, АЛ.Фрумкіна, А.Я.Пителя,
ЮЛ.Пителя, НА.Лопаткіна, О.Б.Ло-
рана, Н.Кана, В.С.Карпенка, О.Ф.Во-
зіанова, О.В.Люлька, П.С.Серняка,
С.П.Пасєчникова.

За останніх 10-15 років урологія в
Україні значно розвинулась. Зокрема,
в урологічну практику впроваджено
багато нових методів діагностики і
лікування: магнітно-резонансна томо-
графія, черезшкірні методи видалення
і дроблення каменів нирок і сечових
шляхів, пункційні методи діагности-
ки і лікування під ультразвуковим
контролем, екстракорпоральна удар-
нохвильова літотрипсія, рентгеноен-
доваскулярні методи лікування, ендо-
скопічні операції на сечоводі, передмі-
хуровій залозі, сечовипускному каналі
та сечовому міхурі. У світовій уроло-
гії існує тенденція до заміни тради-
ційних оперативних втручань інстру-
ментальними, ендоскопічними мето-
дами лікування, які здебільшого менш
травматичні, легше переносяться хво-
рими, сприяють скороченню терміну
перебування їх у стаціонарі та змен-
шують частоту ускладнень. Велику
увагу урологи приділяють проблемам
андрології, особливо еректильній дис-
функції. Таким чином, сучасна уроло-
гія є багатогранною клінічною дисци-
пліною, яка тісно пов'язана з хірургі-
єю, терапією, акушерством, гінекологі-
єю, ендокринологією, онкологією, психі-
атрією, імунологією.



У світовій хірургії великого значен-
ня надають подальшому розвиткові
науки та підготовці висококваліфі-
кованих спеціалістів. Вагомим є вне-
сок учених України в розвиток уро-
логії.

Возіанов О.Ф. — академік НАН
(1991) та АМН (1993) України, док-
тор медичних наук (1978), професор
(1980), Герой України (2002), Заслу-
жений діяч науки України (1983), ла-
уреат Державної премії України
(1983), нагороджений Відзнакою Пре-
зидента України (1996); президент
Академії медичних наук України (з
1993 p.), директор Інституту уроло-
гії та нефрології АМН України (з
1987 p.).

Видатний український учений хі-
рург-уролог, один із лідерів світової
урології. Вагомим є його внесок у фун-
даментальну та прикладну медици-
ну. Дослідження зосереджені на роз-
робленні функціональних методів ді-
агностики та хірургічного лікування
основних урологічних захворювань, зо-
крема пухлин передміхурової залози.
Він запропонував оригінальну мето-
дику операції при доброякісній гіпер-
плазії передміхурової залози і спеціа-
льний хірургічний інструментарій.

Уперше в країні широко впровадив
радикальну операцію з приводу раку
передміхурової залози. Уперше розро-
бив класифікацію передпухлинних
станів і раку передміхурової залози
й сечового міхура та алгоритм діаг-
ностики доброякісної гіперплазії, пе-
редраку і раку передміхурової залози
з упровадженням іму но гістохімічно-
го моніторингу. Заснував першу в
Україні лабораторію термодіагнос-
тики та перше відділення екстракор-
порального дроблення каменів нирок,
піонер ендоурології. Автор 300 науко-
вих праць, зокрема 16 монографій, 14
винаходів. Підготував 5 докторів
наук, 24 кандидати наук. Голова
Українського товариства урологів,
член Всесвітнього, Європейського та
Американського товариств урологів,

член Міжнародного товариства ди-
тячих урологів, член Нью-Йоркської
Академії Наук.

Основні наукові праці: "Хирургия
рецидивного нефролитиаза" (1984);
"Функциональные методы диагнос-
тики в детской уронефрологии"
(1985); "Атлас урологических забо-
леваний" (1990); "Хирургическое ле-
чение пузырно- и уретровлагалищных
свищей" (1990); "Герминативные
опухоли яичка" (1991); "Клиническая
термодиагностика" (1991); "Болез-
ни мочевого пузыря у детей" (1992);
"Урология" — підручник для медву-
зів (1993); "Передрак та ранні фор-
ми раку сечового міхура" (1994);
"Клінічна сексологія і андрологія"
(1996).

Люлько О.В. — доктор медичних
наук (1971), професор (1974), Заслу-
жений діяч науки України (1983),
лауреат Державної премії України
(1983), нагороджений Відзнакою Пре-
зидента України (1996), Заслужений
діяч науки та техніки Української
РСР (1989 ) , член-кореспондент Ака-
демії медичних наук України (1994 ) ,
орденом "За заслуги" III ступеня, ме-
даллю "Винахідник СРСР", срібною
медаллю Російської академії природ-
ничих наук "За розвиток медицини
та охорони здоров'я"(1999).

О.В.Люлько є автором двох від-
криттів; він опублікував понад 600
наукових праць. Серед них — 49 мо-
нографій та навчальних посібників:
"Атлас операций на органах мочепо-
ловой системы" (1972); "Атлас уро-
гинекологических операций" (1981),
Заболевания предстательной желе-
зы" (1984); "Аномалии мочеполовой
системы" (1987); "Цистит" (1988);
"Пиелонефрит" (1989); "Воспалите-
льные заболевания мочеполовых ор-
ганов" (1990); "Атлас-руководство
по урологии" (1990); "Крипторхизм"
(1992); "Основы хирургической анд-
рологии" (1993); підручник "Уроло-
гія" (1993); "Справочник по сексоло-
гии, сексопатологии и андрологии"



(1994); "Дистанционная литотрип-
сия" (1997); "Морфогенез мочекамен-
ной болезни" (1999).

Під керівництвом професора
О.В.Люлька захищені та виконують-
ся 47 кандидатських та 13 доктор-
ських дисертацій. О.В.Люлько — віце-
президент Української асоціації уро-
логів, член Міжнародної асоціації уро-
логів, заступник головного редакто-
ра журналів "Урологія" та "Медичні
перспективи", головний редактор жу-
рналу "Новини науки Придніпров'я".

Карпенко B.C. — доктор медичних
наук (1968), професор (1970), Заслу-
жений діяч науки України, лауреат
Державної премії України, нагородже-
ний п'ятьма орденами, директор Ін-
ституту урології та нефрології АМН
України (1969- 1987 pp.).

В.СКарпенко — автор 270 науко-
вих праць, зокрема монографій, довід-
ників та посібників, 12 авторських
свідоцтв і патентів. Підготував 7
докторів і 32 кандидати наук. Як го-
ловний уролог МОЗ України у 1970—
1987 pp. активно займався розвит-
ком урологічної служби в республіці
та підготовкою урологічних кадрів.
Він згуртував науковий колектив
для вивчення проблем транспланта-
ції нирки, виконав перші 75 транс-
плантацій нирок. В.СКарпенко впер-
ше в світі описав таку хворобу, як
склероз передміхурової залози, розро-
бив її етіологію, патогенез, клініку, ді-
агностику, запропонував і впровадив
ефективні методи лікування. У нау-
кових працях останніх років B.C.
Карпенко досліджує вплив несприя-
тливих екорадіаційних чинників пі-
сля аварії на Чорнобильській АЕС на
урологічних хворих та урологічні за-
хворювання. B.C. Карпенко був чле-
ном редколегій журналів "Урологія і
нефрологія", "Клінічна хірургія", за-
ступником голови наукової ради "Уро-
логія та оперативна нефрологія", чле-
ном проблемних комісій "Вазореналь-
ні захворювання і нефрогенна гіпер-
тонія", "Трансплантація органів і

тканин" АМН СРСР, редактором
міжвідомчого збірника "Урологія", го-
ловою республіканської проблемної
комісії МОЗ України "Урологія і неф-
рологія", головою правління науково-
го республіканського товариства уро-
логів, є членом Міжнародного та Єв-
ропейського товариств урологів Росій-
ського та Білоруського товариств
урологів, обраний академіком Україн-
ської академії наук національного про-
гресу.

Серняк П.С. — доктор медичних
наук (1970), професор (1972), лауре-
ат Державної премії України (1983),
наукові досягнення якого неодноразо-
во відзначені урядовими нагородами,
заслужений працівник народної осві-
ти.

П.С.Серняк — видатний учений,
який грунтовно вивчає проблеми уро-
логічних захворювань. П.С. Серняк —
автор понад 470 наукових робіт,зо-
крема 7 монографій, 17 винаходів та
45 раціоналізаторських пропозицій. У
1971 р. П.С. Серняк в Донецькому ме-
дичному інституті заснував кафед-
ру урології, яку з успіхом очолював до
січня 1999 р. Протягом понад ЗО ро-
ків П.С.Серняк є головою обласної Асо-
ціації урологів. Продовження робіт з
вивчення гострої ниркової недоста-
тності втілилося у 10 кандидатсь-
ких і 2 докторських дисертаціях.

У 1981 р. П.С.Серняк заснував від-
ділення з надання допомоги хворим з
термінальною стадією ниркової не-
достатності. У 80-х роках під керів-
ництвом П.С.Серняка були здійснені
наукові розробки з поліпшення резуль-
татів лікування уросепсису та
ускладнених форм сечокам'яної хво-
роби. Опрацьовані оригінальні мето-
дики сечовідно-сечоміхурового анасто-
мозу з ректальним сечовим міхуром
при цистектомії. Виконано понад 600
пластичних операцій при стрикту-
рах уретри. Накопичений досвід уза-
гальнений у монографії.

Притаманне П.С.Серняку нова-
торство, прагнення до постійного удо-
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сконалення своїх знань є взірцем для
лікарів-урологів. Під керівництвом
П.С.Серняка підготовлено і захище-
но 26 кандидатських і 7 докторсь-
ких дисертацій. П.С.Серняк — член
Всесвітньої і Європейської асоціації
урологів, член правління асоціації уро-
логів України.

С.П.Пасєчніков — професор, голо-
вний уролог МОЗ України, член Укра-
їнської, Європейської та Всесвітньої
Асоціацій урологів, член Спеціалізова-
ної Ради за фахом "Урологія", член
Експертної Ради ВАК України, член
редколегії журналу "Урологія", член
правління Асоціації урологів України.

С.П.Пасєчніков пройшов блискучу
школу в академіка О.Ф.Возіанова, за-
хистив у 1978р. кандидатську дисе-
ртацію на тему "Функціональний

стан нижніх сечових шляхів у хво-
рих на аденому передміхурової зало-
зи" і в 1990 р. — докторську на тему
"Термографічна діагностика урологі-
чних захворювань". Викладає уроло-
гію на кафедрі Національного медич-
ного університету з 1977. Від 1988 р.
С.ПЛасєчніков успішно очолює одне
з провідних відділень Інституту уро-
логії та нефрології АМН України —
запальних захворювань нирок, сечови-
відних шляхів та чоловічих стате-
вих органів. Він — автор багатьох
наукових праць із різних розділів уро-
логії, трьох монографій, шести вина-
ходів. Під керівництвом С.П.Пасєч-
нікова підготовлені та захищені
шість кандидатських дисертацій,
пройшли навчання та підвищили
свою кваліфікацію чимало фахівців.
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АНАТОМІЯ І ФІЗІОЛОГІЯ НИРОК,
СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ

І ЧОЛОВІЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ

Розділ 1

АНАТОМІЯ І ФІЗІОЛОГІЯ
НИРОК

Нирки людини виконують різномані-
тні функції, головною з яких є підтри-
мання гомеостазу, тобто сталості вну-
трішнього середовища організму: рі-
вня азотистих шлаків у крові, водно-
електролітного балансу, кислотно-лу-
жної рівноваги і т.ін. Кінцевим про-
дуктом діяльності нирок, що спрямо-
вана на підтримання стабільності вну-
трішнього середовища, є сеча. Ця фу-
нкція здійснюється нефронами завдя-
ки процесам клубочкової фільтрації,
канальцевої секреції та канальцевої
реабсорбції. З організму речовини ви-
водяться нирками внаслідок фільтра-
ції у клубочках або виділення (сек-
реції) через канальцевий епітелій.
Процес канальцевої реабсорбції, тоб-
то зворотного всмоктування, спрямо-
ваний на підтримання достатньо ви-
сокої концентрації сечі та збережен-
ня води в організмі. Унаслідок філь-
трації крові нирковими клубочками
у канальці надходить первинна сеча,
подібна за своїм складом до плазми
крові, з тією лише різницею, що у ній
немає ліпідів, а білків є дуже мало. її
об'єм у 100 разів більший за об'єм
кінцевої сечі. Завдяки зворотному
всмоктуванню води у ниркових кана-
льцях первинна сеча перетворюється
на кінцеву. Сеча по сечових шляхах
виводиться з організму.

Сечові шляхи — це сукупність ана-
томічних утворень, у яких накопичу-
ється і якими виводиться сеча. Сере-

дня кількість сечі за добу (добовий
діурез) у здорових людей за звичай-
них умов становить близько 1,5 л.

Важливою функцією нирки є регу-
ляція тиску крові в організмі. Ця
функція здійснюється спеціальним
клітинним апаратом у навколоклу-
бочковій зоні — юкстагломеруляр-
ним апаратом (ЮГА). У разі великої
крововтрати настає ішемія ниркової
тканини, зокрема клітин ЮГА, яка
призводить до посиленого вироблен-
ня ними особливої речовини — рені-
ну, який перетворюється на ангіотен-
зин, що піднімає тонус судин. Це важ-
ливий компенсаторний механізм, що
припиняє зниження артеріального
тиску у випадку сильної та швидкої
крововтрати. Ендокринну функцію
здійснюють калікреїн-кінінова систе-
ма нирки, яка регулює тонус судинної
стінки і артеріальний тиск в організ-
мі, та гормони — простагландини. Ще
одна важлива функція нирки — її
участь у процесі кровотворення. Ери-
тропоетин — речовина, що виробля-
ється нирками, стимулює продукцію
еритроцитів тканиною кісткового
мозку.

Нирка (геп) (рис. 1-5) — парний
бобоподібний орган, розташований у
заочеревинному просторі по обидва
боки від хребта на рівні XII грудного
— II поперекового хребців. Права нир-
ка розташована дещо нижче від лівої,
розміри обох нирок однакові: у доро-
слої людини довжина нирки стано-
вить 12...15 см, ширина — 7...8 см,
товщина — 4...5 см. Маса коливаєть-
ся від 150 до 200 г. Нирка вкрита вла-
сною фіброзною капсулою, зверху якої
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Рис. 1. Сечові шляхи:
1 — сечовий міхур; 2 — правий сечовід; 3 — права ниркова вена; 4 — нижня порожниста вена; 5 — права

нирка; 6 — ліва надниркова залоза; 7 — ліва ниркова артерія; 8 — аорта.
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Рис. 2. Заочерєвинний простір:

1 — in. iliacus; 2 — ureter (pars abdominalis); 3 — ген; 4 — а. і v. renales; 5 — a. suprarenalis inferior; 6 —
glandula suprarenalis; 7 — v. cava inferior; 8 — diaphragma; 9 — vv. hepaticae; 10 — truncus coeliacus; 11 —

oesophagus; 12 — v. suprarenalis sinistra; 13 — a. mesenterica superior; 14 — aorta abdominalis; 15 — v.
ovarica sinistra і a. ovarica; 16 — m. psoas major; 17 — tuba uterine; 18 — rectum; 19 — uterus; 20 — а. і v.

iliacae externae.
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Рис. 3. Сечостатеві органи чоловіка (за Р.Д.Синельниковим):
1 — testis; 2 — epididumis; 3 — dustus deferens; 4 — radix penis; 5 — m. bulbocavernosus; 6 — glandula

bulbourethralis; 7 — pars membranacea urethrae; 8 — prostata; 9 — vesicula seminalis; 10 — ampulla ductus
deferentis; 11 — fundus vesicae; 12 — pelvis renalis; 13 — cortex renis; 14 — ren dexter; 15 — pyramides

renales; 16 — hilus renalis; 17 — v. renalis; 18 — a. renalis; 19 — ren sinister; 20 — ureter sinister; 21 — apex
vesicae; 22 — lig. umbilicale medium, (urachus); 23 — corpus spongiosum penis; 24 — corpus cavernosum penis;

25 — pars spongiosa urethrae; 26 — glans penis; 27 — lobuli testis.
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Рис. 4. Сечостатеві органи жінки (за Р.Д.Синельниковим):
1 — glandulae vestibulares majores; 2 — bulbus vestibuli; 3 — urethra; 4 — vagina; 5 — rugae vaginales; 6 —

ostium uteri; 7 — canalis cervicalis; 8 — cervix uteri; 9 — orificium internum uteri; 10 — lig. teres uteri; 11 —
corpus luteum; 12 — folliculus oophorus vesiculosus; 13 — appendix vesiculosa; 14 — epoophoron (ductuli

transversi); 15 — epoophoron (ductuli longitudinalis); 16 — plicae ampullares; 17 — ren dexter; 18 — a. renalis;
19 — v. renalis; 20 — ren sinister; 21 — ureter sinister; 22 — fundus uteri; 23 — cavum uteri; 24 — corpus

uteri; 25 — mesosalpinx; 26 — ampulla tubae; 27 — fimbriae tubae; 28 — mesometrium; 29 — vesica urinaria;
30 — crus clitoridis; 31 — orificium urethrae externum; 32 — orificium vaginae.
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Рис. 5. Поперечний переріз тіла людини на рівні верхньої частини черевної порожнини:
1 — м'язи; 2 — задня ниркова фасція; 3 — паранефральна жирова клітковина; 4 — капсула нирки;

5 — ниркова вена; 6 — нижня порожниста вена; 7 — черевна порожнина; 8 — очеревина; 9 — стінка тіла;
10 — хребець; 11 — нирка; 12 — жирова капсула (периренальна жирова клітковина); 13 — ниркова артерія;

14 — передня ниркова фасція; 15 — черевна аорта.

розміщений шар жирової кліткови-
ни — жирова капсула нирки (пара-
нефрій) (рис. 6). Верхніми полюсами
кожна нирка контактує з наднирко-
вою залозою, задньою поверхнею —
з м'язами спини, передньою поверх-
нею — з парієтальною очеревиною.
Окрім цього, права нирка контактує
спереду із заочеревинною задньою
поверхнею дванадцятипалої кишки,
ліва — з ободовою низхідною киш-
кою. Кожна нирка має судинну ніж-
ку, до складу якої входять магістра-
льні кровоносні судини, лімфатичні
судини, нерви. Права нирка розташо-
вана ближче до нижньої порожнис-
тої вени, ліва — до аорти, внаслідок
чого у правої нирки довшою є арте-
рія, у лівої — вена (рис. 1-5).

Тканиною, що виконує специфічну
для нирки функцію, є паренхіма. У
сполучнотканинній строгі закладені

судини і нерви. Паренхіма нирки
складається з кіркової речовини (мі-
стить велику кількість судинних клу-
бочків — гломерул, якими циркулює
кров) і мозкової речовини (утворена
канальцями, якими відтікає сеча і у
яких відбувається зворотне всмокту-
вання води із первинної сечі та виді-
лення продуктів обміну). Клубочок
разом із відповідним канальцем на-
зивають нефроном. У нормальній ни-
рці міститься приблизно 1 млн неф-
ронів (рис. 6-9).

Нефрон (рис. 7) — структурно-функ-
ціональна одиниця ниркової тканини.
Кожний нефрон складається зі судин-
ного клубочка — гломерули, капсули
клубочка і ниркових канальців.

Судинний клубочок (рис. 7-10)
складається приблизно із 50 капіляр-
них петель і майже цілковито оточе-
ний капсулою Шумлянського-Боуме-
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Рис. 6. Будова нирки.
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на так, що залишається лише невели-
кий отвір — васкулярний полюс, че-
рез який проходять приносна і вино-
сна артеріоли. Взаємне близьке роз-
міщення їх створює своєрідні сифон-
ні сили у капілярних петлях, подібні
до тих, які спостерігаються у сполу-
чених посудинах, що запобігає гідро-
статичним втратам тиску між при-
носною і виносною артеріолами або
робить їх мінімальними. Різниця ді-
аметрів цих артеріол є основою меха-
нізму саморегуляції, що підтримує
фільтраційний тиск у клубочку.

Капсула Шумлянського—Боумена
(рис. 8, 9, 15, 16) складається з вісце-
рального листка, який тісно прилягає
до капілярних петель судинного клу-
бочка, і парієтального листка. Судин-
ний клубочок разом з капсулою фун-
кціонує як орган ультрафільтрації.
Плазма, що циркулює у капілярах клу-
бочка, відділена від порожнини кап-
сули Шумлянського-Боумена трьома
шарами: ендотелієм капілярів, база-
льною мембраною і епітелієм вісце-
рального листка капсули. За допомо-
гою електронної мікроскопії вдалося
виявити, що ендотелій капілярів клу-
бочка пронизаний численними пора-
ми розміром близько 80 нм, епітелій
капсули складається з особливих клі-
тин — подоцитів, що мають складну
систему відростків — педикул, між
якими залишаються щілини завшир-
шки ЗО... 100 нм, і тільки базальна мем-
брана є безперервним бар'єром між
кров'ю і порожниною капсули Шум-
лянського-Боумена.

Базальна мембрана виконує роль
напівпроникного ультрафільтра, тоді
як два інших шари не перешкоджа-
ють проходженню плазми, а лише за-
тримують формені елементи крові.
Таким чином, склад клубочкового фі-
льтрату визначається передусім ста-
ном базальної мембрани.

Ниркові канальці (рис. 7-9, 13, 14)
є продовженням гломерулярної час-
тини нефрона; на вигляд це довгі тру-
бочки з одношаровими стінками. По-
слідовно розрізняють: проксимальний
звивистий каналець, що переходить у
прямий, а відтак у петлю Генле (скла-
дається з тонкого низхідного сегмен-

та і товстого висхідного). Петля Ге-
нле переходить у дистальний звиви-
стий каналець. Дистальні звивисті ка-
нальці сполучаються із системою збі-
рних трубочок, які, зливаючись, утво-
рюють канальці (протоки) Белліні,
що відкриваються порами на верши-
ні сосочка.

Проксимальні канальці вистелені
високими епітеліальними клітинами,
що мають внутрішньоклітинні (інтра-
цитоплазматичні) мембрани, багато
паралельних мітохондрій, а також
щіткову облямівку на апікальній сті-
нці. Клітини, з яких складається сті-
нка тонкого сегмента петлі Генле, пло-
скі. Довжина цього сегмента мала у
поверхневих нефронів і відносно ве-
лика у юкстамедулярних нефронів.
Дистальний каналець контактує з клу-
бочком свого нефрона на рівні при-
носної артеріоли. Таким чином врі-
вноважуються сифонні сили, що діють
у сполучених судинах, і в елементах
нефрона так само, як у клубочку, зни-
жуються до мінімуму гідростатичні
втрати тиску сечі, що транспортуєть-
ся. Увійшовши в контакт з клубоч-
ком свого нефрона, каналець декіль-
ка разів звивається і відкривається у
систему збірних трубочок, що прони-
зують усю товщу мозкової речовини
нирки до вершини пірамід. Клітини
дистального канальця за своєю стру-
ктурою подібні до клітин проксима-
льного канальця, але позбавлені щіт-
кової облямівки.

Юкстамедулярні нефрони. Окрім
згаданих вище існують інші нефрони,
які майже цілком розташовані у мо-
зковій частині нирки. їхні клубочки
розміщені на межі між кірковою і
мозковою речовиною (у кортико-ме-
дулярній зоні), а петля Генле майже
межує з нирковим сосочком. Ці неф-
рони називають юкстамедулярними
(рис. 2, 7, 16). Вони відрізняються від
кортикальних не лише за місцем роз-
ташування, а й за ступенем і харак-
тером кровопостачання. Юкстамеду-
лярні нефрони мають дуже довгу пет-
лю Генле, що спускається аж до нир-
кового сосочка. Довгі петлі Генле су-
проводжуються vasa recta, калібр яких
не набагато менший за калібр ефере-
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Рис. 7. Нефрон:
1 — кортикальний нефрон; 2 — юкстамедулярний нефрон; 3 — кіркова ниркова речовина; 4 — мозкова

ниркова речовина; 5 — проксимальний звивистий канадець; 6 — клубочок; 7 — артеріоли;
8 — перитубулярні капіляри; 9 — дистальний звивистий канадець; 10 — збірна трубочка; 11 — висхідна
частина; 12 — низхідна частина; 13 — до ниркової вени; 14 — від ниркової артерії; 15 — прямі судини;

16 — вена; 17 — артерія; 18 — гломерулярна (Шумлянського—Боумена) капсула; 19 — до ниркової миски.
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Рис. 8. Внутрішня будова нирки: ниркова піраміда і кора:

1 — приносна артеріола; 2 — виносна артеріола; 3 — ниркова капсула; 4 — проксимальний звивистий
каналець; 5 — гломерулярна (Шумлянського-Боумена) капсула; 6 — дистальний звивистий каналець;

7 — міжчасточкові артерія і вена; 8 — дугові артерія і вена; 9 — прямі судини; 10 — прямі вени;
11 — збірні трубочки; 12 — сосочковий канал; 13 — сосочок; 14 — отвір сосочка.
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Рис. 9. Будова нефрона:

1 — клубочок; 2 — капсула Шумлянського-Боумена; 3 — тонкий низхідний сегмент петлі
Генле; 4 — товстий висхідний сегмент петлі Генле; 5 — дистальний звивистий канадець;

6 — збірна трубочка; 7 — епітеліальні клітини різних відділів нефрона.
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Рис. 10. Клубочкова фільтрація.



Анатомія і фізіологія нирок, сечових шляхів і чоловічих статевих органів 19

Рис. 11. Кровоносні судини нирки
(за Кіш-Сентаготаї):

1 — ureter; 2 — v. renalis; 3 — a. renalis; 4 — v.
arcuata; 5 — a. arcuata; 6 — pyramis renalis; 7 — v.

stellata; 8 — calux renalis.

нтних артеріол. Еферентні артеріоли
юкстамедулярних клубочків, на від-
міну від кортикальних, мають такий
же діаметр, як і аферентні. За певних
умов, особливо в разі недостатнього
припливу артеріальної крові, vasa
recta можуть бути запасним обхідним
анастомозом.

Кіркова і мозкова речовина нир-
ки. Гломерули і звивисті відділи про-
ксимальних і дистальних канальців
разом із ніжною інтерстиційною спо-
лучною тканиною, що їх оточує і міс-
тить кровоносні, лімфатичні судини та
нерви, утворюють кіркову речовину
нирки (рис. З, 4, 6, 8). Мозкова речо-
вина (див. рис. З, 4, 6, 8) утворена пет-
лями Генле, збірними трубочками і
протоками Белліні.

Інтерстиційна тканина нирки —
незмінна частина кіркової та мозко-
вої речовини — це не тільки сполуч-
нотканинна основа, строма паренхіма-
тозного органа. Інтерстиційна ткани-
на нирки є зоною, де відбувається бі-
льшість функціональних процесів, що
забезпечують йонообмін, реабсорбцію
води та електролітів, транспорт сечі.

Дві розташовані послідовно капі-
лярні сітки (клубочкова і навколока-
нальцева) нирок забезпечують постій-
ну взаємодію процесів фільтрації та
реабсорбції. Водночас наявність vasa
recta у мозковому шарі нирки тісно
пов'язана з механізмом системи про-
типливу і концентрації, що сприяє під-
триманню кортико-медулярного осмо-
тичного градієнта нирки.

Піраміди. Мозкова речовина нир-
ки утворена пірамідами (рис. З, 6). У
них розташовані петлі Генле і парале-
льні збірні трубочки. Ближче до
центра кожної з пірамід збірні трубо-
чки, зливаючись, утворюють вивідні
протоки Белліні, які відкриваються по-
рами на вершині кожного сосочка. При
взаємодії з нирковою чашечкою м'я-
зові елементи кожного сосочка забез-
печують адекватне надходження сечі
з ниркової паренхіми у чашечку.

Ниркові чашечки. У нирці люди-
ни зазвичай налічується 8-9 чашечок
(рис. З, 4, 6). Кожна чашечка охоплює
один-два, рідше три ниркових сосоч-
ки. Розрізняють власне чашечку (не-
велика трубка, що відкривається у
миску), склепіння — форнікс (прок-
симальна частина чашечки, що охоп-
лює біля основи конусоподібний сосо-
чок), шийку чашечки (її невеликий
сегмент у місці, де чашечка відкрива-
ється у миску). Діаметр шийки чаше-
чки вужчий від останньої її частини.

Сосочків у нирці може бути біль-
ше, ніж чашечок, оскільки одна чаше-
чка може мати подвійний або потрій-
ний сосочок. Кожний сосочок оточе-
ний склепінням чашечки, з округлим
або овальним перерізом. Однак якщо
сосочки розташовуються дуже близь-
ко один до одного, тобто є закінчен-
ням складної піраміди, вони містять
або окремі для кожного сосочка фор-
нікси, або комбіновані, сполучені один
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Міжчасточкові
артерії

Дугові
артерії

Приносна
артеріола

Черевна
аорта

Міжчасткові
артерії

Перитубулярні
капіляри

(прямі судини)

Нижня
порожниста

Міжчасточкові
вени

Дугові
вени

Міжчасткові вени

Рис. 12. Схема кровопостачання нирки.
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Ниркова
артерія

Збірна
трубочка

Приносна
артеріола

Виносна
артеріола

Екскреторна
трубочка

Сеча
Перитубулярні капіляри

(прямі судини)

Рис. 13. Процеси утворення сечі.

з одним. Такі складні чашечки ма-
ють великі розміри і листкоподібну
форму, що переважно характерно для
верхньої чашечки.

Форма, кількість і розташування
ниркових чашечок щодо миски надзви-
чайно різноманітні. М.Г.Привес пропо-
нує розрізняти три форми будови ча-
шечок стосовно ниркової миски: емб-
ріональну, якщо у широку, мішкоподі-
бну миску безпосередньо відкривають-
ся нерозділені на групи малі чашечки;
фетальну, якщо чашечки, об'єднуючись
у групи, деревоподібно зливаються у не-
велику миску, яка відразу переходить
у сечовід; зрілу, якщо є відносно неба-
гато малих чашечок, частина з яких
об'єднана у великі (на 2-3 малі), що
переходять у миску і сечовід.

Чашечки зсередини вистелені пе-
рехідним епітелієм, який при розтя-

ганні перетворюється на одношаровий,
значно збільшуючи свою проникність.
Під епітелієм розміщена велика
tunica propria, у якій міститься щіль-
на сітка кровоносних капілярів. Далі
розташований товстий шар сполучної
тканини — субуротелій, що багатий
на еластичні волокна. У субуротелій
проникають гладком'язові волокна у
вигляді окремих пучків із розташо-
ваної зовні м'язової оболонки. Глад-
ка мускулатура чашечок є сплетенням
із м'язових пучків різної товщини, які
розміщені подібно до спіралі.

М'язову оболонку вкриває адвенти-
ція, у якій розташовані венули і лім-
фатичні капіляри у вигляді сітки, що
широко анастомозує з подібними утво-
рами м'язового шару і уротелію. Скле-
піння кожної чашечки щільно при-
лягає до медулярної речовини піра-
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міди, яка оточена шаром функціона-
льно активної жирової клітковини
ниркового синуса. Впритул до нього
прилягають кровоносні, лімфатичні
судини і нерви.

Нирковий сосочок (рис. З, 4, 6-8)
має певні анатомічні особливості, зо-
крема кровопостачання. Нирковий со-
сочок одержує артеріальну кров не тіль-
ки із vasa recta spuria (рис. 6, 11-13),
що відходять від еферентних артеріол
юкстамедулярних клубочків, а й від
спіральних артерій, що розташовані у
стінці чашечки і склепіння. Ці спіра-
льні артерії є гілками міжчасткових і
дугоподібних артерій. Стійкість кож-
ного ниркового сосочка і чашечки при
функціональних навантаженнях вели-
кою мірою залежить від того, від якої
ділянки артеріального дерева нирки
відходять спіральні артерії.

Форнікальний апарат нирки (рис.
6) — складний анатомо-функціональ-
ний утвір. Він складається зі склепін-
ня чашечки з епітеліальним покри-
вом (уротелій); форнікального м'язо-
вого сфінктера (сфінктер склепіння);
м'яза, що підіймає склепіння (леватор);
клітковини ниркового синуса; сітки
еластичних волокон; інтерстиційної
тканини з численними елементами не-
рвової тканини, кровоносними і лімфа-
тичними судинами. Цей апарат розта-
шований у проксимальній частині ча-
шечки і містить відповідний сосочок, а
також форнікальне венозне сплетення,
розміщене по краях форнікса.

Знаючи особливості будови сполу-
чнотканинної системи нирки, її фіб-
розної капсули і ниркового синуса,
можемо зрозуміти процеси транспор-
ту сечі у нирковій паренхімі.

Паренхіма нирки разом з мискою
вкрита щільною сполучнотканинною
оболонкою — фіброзною капсулою, що
відділяє нирку від заочеревинного
простору. Водночас ниркова паренхі-
ма вся пронизана сполучнотканинни-
ми елементами, що виконують важ-
ливу функцію. Сполучнотканинна си-
стема всередині нирки утворює так
звані щілинні простори, де здійсню-
ється обмін речовин між капілярами
і нирковими канальцями. Під капсу-
лою розташовані зірчасті вени кір-

кової речовини нирки, які сполуча-
ються з дугоподібними, що засвідчує
зв'язок їхніх периваскулярних прос-
торів з периваскулярними простора-
ми усієї нирки. Таким чином, систе-
ма інтерстиційних просторів нирки
пов'язана з паренхімою не лише за
допомогою периваскулярних просто-
рів міжчасткових судин, що виходять
з ниркового синуса і поверхневих вен,
а й за допомогою і субкапсулярних
щілинних просторів ниркової капсу-
ли (рис. 6, 11-13).

Інтерстицій нирки безпосередньо
зв'язаний із внутрішньонирковою лі-
мфатичною сіткою. Лімфатичні капі-
ляри беруть початок біля кожного
клубочка в інтерстиційній тканині,
далі приєднуються до аферентних ар-
теріол і міжчасткових артерій, а від-
так у ділянці воріт нирки переходять
у більші судини. Окремо починають-
ся і проходять уздовж прямих судин
лімфатичні шляхи мозкового шару.

Функціонально-анатомічне понят-
тя renculus об'єднує сукупність неф-
ронів, що належать до одного сосочка
ниркової чашечки, однієї ниркової
піраміди. Зазвичай лише 50...80%
ниркових клубочків перебуває в ак-
тивному стані. Кількість "активних"
клубочків як у всій нирці, так і в ко-
жному renculus не постійна. Вона
змінюється під впливом різних про-
цесів в організмі, пов'язаних із змі-
нами водно-електролітного балансу,
рН, надходженням вазопресорних ре-
човин. Наявність артеріовенозних
анастомозів у нирці дає змогу в ціло-
му органі, або в межах renculus зале-
жно від потреб залучати до системи
сечоутворення необхідну кількість
клубочків. Крім цього, артеріовеноз-
ні анастомози регулюють розподіл
крові, що забезпечує баланс позаклі-
тинної рідини.

У юкстамедулярній зоні нирки
розташовані позаклубочкові артеріо-
венозні анастомози. Через них кров
безпосередньо надходить у дугоподі-
бні вени. Позаклубочкові артеріове-
нозні анастомози завдяки значній ін-
нервації та наявності клапанного апа-
рату у міжчасточкових артеріях за
певних умов можуть стати побічни-
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ми шляхами позаклубочкового нир-
кового кровообігу. Це своєрідний ме-
ханізм регуляції ниркової гемодина-
міки, процесів сечоутворення, і, вреш-
ті-решт, регулятор транспорту сечі у
нирковій паренхімі. У нормі 85...90%
крові, що надходить у нирку, циркулює
через клубочки і лише 10...15% — че-
рез артеріовенозні анастомози.

Розділ 2

АНАТОМІЯ І ФІЗІОЛОГІЯ
СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ

Сечовий тракт людини складається з
послідовно розташованих відділів —
ниркових чашечок і миски, сечоводу,
сечового міхура і сечовипускного ка-
налу. Чашечково-мискова система і
сечовід — парні органи і належать до
верхніх сечових шляхів. Сечовий мі-
хур і сечовипускний канал є нижні-
ми сечовими шляхами.

Ниркові чашечки поділяються на
малі і великі. Мала чашечка охоплює
сосочок на вершині ниркової пірамі-
ди; в ній розрізняють склепіння, по-
рожнину чашечки та її шийку. Дві-
три малі чашечки впадають в одну
велику. Великих чашечок у нирці
людини зазвичай є три (верхня, серед-
ня, нижня), зрідка дві. Докладно бу-
дова чашечок розглянута вище.

Ниркова миска (рис. 1, 3, 4, 6) —
частина верхніх сечових шляхів, що
збирає сечу, яка виділяється ниркою і
надходить із чашечок для подальшого
транспорту по сечоводу у сечовий мі-
хур. За формою ниркові миски можуть
бути різними. Для оцінки уродинамі-
ки важливо знати, яким чином нир-
кова миска розташована стосовно до
воріт нирки і ниркового синуса. При-
йнято розрізняти внутрішньо- і поза-
нирковий типи миски (рис. 1-4, 6, 19).

Внутріпіньонирковий тип характе-
ризується тим, що вся миска або при-
наймні 2/3 її розташовані безпосере-
дньо у нирковому синусі та з п'яти
сторін оточені не лише примисковою
клітковиною, а й нирковою тканиною;
спереду і ззаду це ниркові губи. Мис-
ка позаниркового типу на 2/3 і біль-

ше розміщена поза ниркою, у товщі
жирової клітковини.

Нормальна ниркова миска має різ-
ну форму. Місткість миски за норма-
льних умов становить 3...12 мл (пере-
січно — близько 6 мл). У стінці мис-
ки, як і чашечок, розрізняють три
шари: зовнішній тонкий шар сполу-
чної тканини — адвентицію; серед-
ній м'язовий, що складається із м'я-
зових волокон, переплетених між со-
бою в різних напрямках, і внутрішній
— слизову оболонку, вистелену пере-
хідним епітелієм (уротелій). Цей епі-
телій, що складається з базальних,
проміжних і поверхневих клітин, ви-
стилає усі відділи сечового тракту.
Досить виражений підслизовий шар
миски створює умови для доброї ру-
хомості слизової.

Середній шар стінки миски м'язо-
вий. Він є безпосереднім органічним
продовженням гладком'язових воло-
кон мускулатури чашечок, яка у свою
чергу переходить у сечовід. М'язовий
шар стінки миски (так само, як і ін-
ших відділів сечових шляхів) розмі-
щений між двома великими судинни-
ми сплетеннями, що розташовані суб-
мукозно (субепітеліально) і субадвен-
тиційно. Обидва ці сплетення пов'я-
зані між собою системою артерій, які
мають форму спіралей.

Адвентиція ниркової миски. У на-
вколомисковій клітковині розташова-
ні кровоносні судини і нерви. Вона є
дистальним продовженням кліткови-
ни ниркового синуса, що переходить
у паранефральну клітковину, яка ото-
чує нирку, і сечовід. Навколомискова
клітковина — один із колекторів ре-
абсорбції води при підвищенні гідро-
статичного тиску у верхніх сечових
шляхах.

Сечовід (рис. 1-6, 18, 19) — довгий
і вузький трубчастий орган, що з'єд-
нує миску зі сечовим міхуром і роз-
ташований у заочеревинному про-
сторі. Верхня і середня частини сечо-
воду розміщені паралельно до хребта,
а нижня його третина описує дугу,
випнуту назовні (тазова кривина се-
човоду). Довжина сечоводу у дорос-
лого сягає 25...ЗО см (залежно від ро-
сту), діаметр просвіту -4...5 мм. Про-
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Дистальний звивистий каналець

Проксимальний звивистий каналець
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Збірна трубочка

Рис. 14. Морфологічні особливості нефрона.

світ сечоводу дещо менший у місцях:
відходження від миски (мисково-се-
човідний сегмент), перехрещення се-
човоду зі здухвинними судинами
(приблизно на межі середньої та ни-
жньої його третин) і проходження
його у товщі стінки сечового міхура
навскіс (інтрамуральнии відділ сечо-
воду). Нижнє звуження найбільш ви-
ражене: діаметр сечоводу становить
0,25...0,35 см. Звуження сечоводу чер-
гуються з веретеноподібними розши-
реннями, вираженість яких різна.

Будова стінки сечоводу. Стінка се-
човоду складається зі слизової оболо-
нки, що вистелена багатошаровим пе-
рехідним уротелієм, підслизового, м'я-
зового і зовнішнього адвентиційного
шарів. Слизова сечоводу утворює чис-
ленні поздовжньо-спіральні складки.

Кровообіг сечоводу. Артеріальне
кровопостачання верхнього відділу
здійснюється від сечовідних гілок

ниркової артерії, середньої третини
сечоводу — від гілочок яєчкової (яє-
чникової) артерії та розташованих
упоперек судин, які відходять до се-
човоду безпосередньо від черевної
аорти і поперекових артерій. До та-
зового відділу сечоводу кров надхо-
дить від гілочок зовнішньої та внут-
рішньої здухвинних артерій, а також
від верхньої та нижньої міхурових
артерій (у жінок — від гілок артерії
матки). Інтрамуральнии відділ сечо-
воду постачається кров'ю за рахунок
судинних сплетень стінки сечового
міхура. Два поздовжніх екстраорган-
них стовбури проходять по боках
вздовж сечоводу. Судини, що відхо-
дять від цих стовбурів, супроводжу-
ють артерії і несуть кров угору у ни-
ркову вену і вени жирової капсули.
Від середньої третини сечоводу вони
відкриваються у внутрішню сім'яну
(яєчникову) і безпосередньо у нижню
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Юкстагломерулярні
клітини

Еферентна артеріола

Ендотелій

Аферентна
артеріола

Подоцити
(вісцеральний
шар капсули

клубочка)

Простір капсули

Клубочок

Гладкі м'язи

Базальна
мембрана

Капіляри
клубочка Гломерулярна

капсула
(парієтальний шар) Проксимальний

звивистий каналець

Рис. 15. Будова гломерули.

порожнисту вени. Яєчникова вена і
сечовід розміщені у єдиному сполуч-
нотканинному футлярі.

Венозні судини нижньої третини
сечоводу впадають у здухвинні вени,
венозні сплетення таза і сечового мі-
хура. Тазовий відділ сечоводу у жі-
нок оточений піхвово-матковим ве-
нозним сплетенням. Лімфоїдна тка-
нина головним чином локалізована
у стінці тазового відділу сечоводу.

Лімфа відтікає від сечоводу у вер-
хні аортальні, парааортальні лімфову-
зли, а також у лімфовузли, розташо-
вані вздовж загальних здухвинних,
зовнішньої і внутрішньої здухвинних
артерій.

Іннервація сечоводу. Сечовід інне-
рвується симпатичним і парасимпа-
тичним відділами автономної (веге-
тативної) нервової системи. Крім цьо-
го, він має автономну інтрамуральну
іннервацію.

Сечовий міхур (рис. 1-4, 18). Се-
човід, досягнувши задньої стінки се-
чового міхура, пронизує її навскіс зго-
ри донизу і медіально, утворюючи у
цьому місці міжсечовідну складку, на
кінцях якої розташовані сечовідні ві-
чка (віддаль між ними становить 2...
З см). Вічка обох сечоводів і внутрі-
шній отвір уретри утворюють рівно-
сторонній трикутник Льєто, одна з
вершин якого напрямлена вниз.

Сечовідно-міхуровий сегмент. У
транспорті сечі зі сечоводу у сечовий
міхур важливу роль виконує сечовід-
но-міхуровий сегмент (рис. 1, 3, 4). Він
складається із юкставезикальної ді-
лянки сечоводу (3...4 см його термі-
нального відділу), стінки сечового мі-
хура зі сечоводом, що проходить у його
товщі (інтрамуральний і підслизовий
відділи) і закінчується сечовідним
вічком. Окрім цього, до складу сечо-
відно-міхурового сегмента входять:
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Проксимальний
звивистий каналець

Клубочок

Еферентна
артеріола

Дистальний
звивистий
каналець

Капсула клубочка

Юкстагломерулярний апарат

а артеріола

Юкстагломерулярні клітини

Щільна пляма

Рис. 16. Юкстагломерулярний апарат.
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Фенестрований
ендотелій "

Малі
педикули

Ядро подоцита

Базальна
мембрана

Рис. 17. Розташування та будова подоцита.
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трикутник сечового міхура і задня
уретра. Зовні тазовий відділ сечово-
ду вкритий адвентицією — фіброзно-
еластичною сполучнотканинною обо-
лонкою. У місці входження сечоводу
у стінку сечового міхура сполучно-
тканинні структури адвентиції міху-
ра і пучки поверхневих шарів м'язо-
вих елементів стінки сечового міхура
у вигляді спіралей піднімаються до-
гори і, як муфта, охоплюють сечовід.

Анатомічно у сечовому міхурі при-
йнято розрізняти середню частину, або
тіло, верхівку, дно і шийку, яка пере-
ходить у сечовипускний канал.

Будова сечового міхура. У дорос-
лого наповнений сечовий міхур має
яйцеподібну форму, при сильному на-
повненні він стає кулеподібним і під-
німається вище симфізу. Середня мі-
сткість сечового міхура становить
200...250 мл. Стінка сечового міхура
складається зі слизової оболонки, ви-
стеленої уротелієм, підслизового шару,
м'язового, адвентиційного шару.

Слизова сечового міхура за своєю
будовою багато в чому нагадує слизо-
ву сечоводу. Завдяки вираженому під-
слизовому шару вона є рухомою щодо
детрузора: у порожньому сечовому
міхурі утворюються складки, які в
міру його наповнення розрівнюють-
ся. При цьому багатошаровий пере-
хідний епітелій стає одношаровим. Пе-
реплетені у трьох напрямках м'язові
волокна сечового міхура утворюють
міцний м'яз (детрузор), який виштов-
хує з нього сечу. Верхівка сечового
міхура вкрита парієтальною очереви-
ною і при його наповненні заглиблю-
ється у черевну порожнину.

Замикаючий апарат сечового мі-
хура. Цей утвір сформований із глад-
ком'язових волокон детрузора, які
переходять у мускулатуру задньої
уретри. Волокна у ділянці заднього
сегмента шийки міхура утворюють
стовщення, що умовно називається
sphinkter trigonalis.

Кровопостачання сечового міхура.
Кровопостачання сечового міхура
здійснюється пупковою і внутріш-
ньою здухвинною артеріями. Верхні
міхурові артерії, що відходять від не-
облітерованої частини пупкової арте-

10

Рис. 18. Динамічні одиниці сечових шляхів:
1 — клубочок; 2 — капсула Шумлянського-

Боумена; 3 — проксимальний звивистий каналець;
4 — петля Генле; 5 — дистальний звивистий

каналець; 6 — збірні трубочки і вивідні канальці
Белліні; 7 — миска; 8 — сечовід;

9 — сечовий міхур; 10 — сечівник.

рії, постачають кров у верхню части-
ну сечового міхура до його верхівки.
Нижні міхурові артерії, які відходять
двома-трьома гілками від внутрішньої
здухвинної, підходять до дна міхура,
а звідти прямують до нижньої части-
ни тіла міхура.

Вени сечового міхура утворюють
три сплетення: міхурове, соромітне і
ректальне. Венозне відтікання відбу-
вається у внутрішню здухвинну вену.
Через верхню прямокишкову вену
вени сечового міхура зв'язані (через
нижню мезентеріальну) зі системою
ворітної вени. Лімфа відтікає від се-
чового міхура завдяки великій сітці
лімфатичних судин, що розташовані
у віддалених ділянках уздовж вели-
ких кровоносних судин.
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Рис. 19. Типи ниркових мисок:
а — внутрішньонирковий; б — позанирковий.

Іннервація сечового міхура. Сечо-
вий міхур іннервується гілками ни-
жніх підчеревних сплетень, які міс-
тять симпатичні волокна, а також па-
расимпатичними волокнами тазових
нервів. У місці впадіння сечоводу у
сечовий міхур утворюється міхурне
сплетення (plexus vesicalis), яке міс-
тить чутливі та вегетативні нервові
волокна.

СЕЧОВИПУСКНИЙ КАНАЛ

У чоловіків сечовипускний канал є
трубкою завдовжки 18...21 см, яка
починається від сечового міхура і за-
кінчується зовнішнім отвором на
головці статевого члена. Через урет-
ру не лише виводиться сеча, через неї
проходить сім'я, яке надходить у се-
човипускний канал через ductus
ejaculatorius (рис. З, 4, 18).

Будова чоловічої уретри. Сечови-
пускний канал поділяють на три части-
ни: простатичну, перетинчасту (мем-
бранозну) і спонгіозну (кавернозну,
губчасту, або висячу). Зовнішній (уре-
тральний) сфінктер розташований
нижче, на рівні сечостатевої діафраг-
ми, тобто м'язів тазового дна, і скла-
дається із поперечно-смугастої мус-
кулатури. Зовнішній сфінктер поді-
ляє чоловічий сечовипускний канал на
дві частини: передню і задню. Задня
частина починається з простатично-
го, оточеного передміхуровою залозою

відділу, який переходить у мембрано-
зний, оточений сечостатевою діафраг-
мою, тобто м'язами тазового дна. У
простатичному відділі на задній стін-
ці сечовипускного каналу розташова-
ний сім'яний горбик, на якому відкри-
ваються вічка сім'явиносних проток,
а з боків його — вивідні протоки пе-
редміхурової залози. У передній час-
тині розрізняють цибулеподібно роз-
ширений і вигнутий бульбозний від-
діл, що переходить у зовнішній (пе-
нальний, або висячий) відділ сечови-
пускного каналу. Цей відділ каналу
входить до складу статевого члена й
оточений власним кавернозним ті-
лом. Дистальний кінець сечовипуск-
ного каналу на протязі приблизно 1 см
дещо розширений (човникоподібна
ямка). Сечовипускний канал вистеле-
ний послідовно перехідним, багаторя-
дним призматичним, а у човникопо-
дібній ямці — багатошаровим плос-
ким епітелієм.

Артерії сечовипускного каналу від-
ходять від внутрішньої соромітної,
середньої та нижньої прямокишкових,
а також від кінцевих гілок аа. dorsalis
і profunda penis. Гілки усіх цих арте-
рій, анастомозуючи між собою, утво-
рюють артеріальну сітку навколо се-
човипускного каналу. Найбільші ар-
терії і вени розташовані у підслизо-
вому шарі каналу. Венозна кров від-
тікає у вени статевого члена і сечово-
го міхура.
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Лімфа відтікає у лімфатичні суди-
ни передміхурової залози і у пахвин-
ні лімфовузли. Іннервація чоловічо-
го сечовипускного каналу здійснюєть-
ся nn. perinei і dorsalis penis, а також
симпатичним сплетенням простати і
nn. cavernosi penis.

Уретральний сфінктер, який утво-
рений поперечно-смугастими м'язами
навколо мембранозного відділу урет-
ри, як і м'язи тазового дна, іннерву-
ється соматичними нервовими воло-
кнами, що виходять із куприкових
сегментів спинного мозку. Подразнен-
ня стовбура соромітного нерва, його
поперекової гілки і сакральних корі-
нців зумовлює скорочення сфінктера.

Будова жіночої уретри. Жіночий
сечовипускний канал починається від
сечового міхура внутрішнім отвором
уретри і є трубкою завдовжки 3,5...
4 см, дещо вигнутою назад, яка огинає
знизу і ззаду нижній край лонного
з'єднання. Поза проходженням сечі
передня і задня стінки сечовипускно-
го каналу прилягають одна до дру-
гої. Жіноча уретра різниться значною
розтяжністю. Задня стінка сечовипу-
скного каналу щільно прилягає до
передньої стінки піхви.

Стінка жіночої уретри складаєть-
ся зі слизової, підслизової та м'язо-
вої оболонок. Слизова вистелена пе-
рехідним епітелієм і утворює поздо-
вжні складки.

Артеріальне кровопостачання жі-
ночого сечовипускного каналу здійс-
нюється з басейну нижньої міхуро-
вої та внутрішньої соромітної арте-
рій, відтікання венозної крові — че-
рез міхурове сплетення у внутрішню
здухвинну вену. Лімфа з проксима-
льних відділів відтікає у здухвинні
судини, із дистальних — у пахвинні
лімфовузли. Іннервація здійснюється
нижнім підчеревним сплетенням, та-
зовим і соромітним нервами.

Скупчення залоз, що відкривають-
ся 3 Обох боКІВ ВІД ЗОВНІШНЬОГО ОТВО-
РУ уретри двома протоками завдовж-
ки 1...2 см, називаються парауретра-
льними ходами Скене. Як у чоловіка,
так і в жінки, сечовипускний канал є
частиною не лише сечових шляхів, а
й зовнішніх статевих органів.

Усі відділи сечових шляхів люди-
ни анатомічно і функціонально ста-
новлять єдину систему. Транспорту-
вання сечі з ниркового сосочка до зо-
внішнього отвору сечовипускного ка-
налу здійснюється завдяки ритміч-
ним і синхронним послідовним ско-
роченням м'язового шару того чи ін-
шого відділу сечового тракту. Розши-
рення (діастола) малої чашечки сприяє
надходженню у неї сечі з ниркового
сосочка (процес, подібний до відсмок-
тування). Завдяки скороченню (сис-
толі) малої чашечки при одночасно-
му розширенні (діастолі) великої ча-
шечки сеча евакуюється з малої ча-
шечки у велику. Так само систола
великої чашечки при одночасному
скороченні шийки малої чашечки і
діастолі миски забезпечує подальше
переміщення сечі у миску. При напо-
вненні миски до фізіологічного об'-
єму відбувається її систола при одно-
часному скороченні шийок великих
чашечок і розкритті мисково-сечові-
дного сегмента, що уможливлює ева-
куацію сечі з миски у сечовід. Миска
скорочується приблизно двічі-тричі на
хвилину.

Сечовід складається з трьох функ-
ціональних відділів (цистоїдів). У
момент систоли миски відбувається
діастола верхнього цистоїда, і сеча над-
ходить до нього, тоді як середній цис-
тоїд перебуває у стані скорочення. Так
само після наповнення верхній цис-
тоїд скорочується, а середній розслаб-
люється і наповнюється сечею. Ана-
логічно наповнюється нижній цисто-
їд сечоводу, а наступне його скорочен-
ня спричиняє викид сечі у сечовий
міхур.

Оскільки усі відділи верхніх сечо-
вих шляхів функціонують синхронно,
скорочення і розслаблення цистоїдів
сечоводів відбуваються з частотою, яка
дорівнює частоті скорочення чашечок
і мисок, тобто двічі-тричі на хвили-
ну. Швидкість хвиль скорочення се-
човоду становить 2...З см/с. Порушен-
ня такої синхронності з тієї чи іншої
причини призводить до дискінезії вер-
хніх сечових шляхів. На відміну від
верхніх відділів сечових шляхів се-
човий міхур і сечовипускний канал
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функціонують не так автоматично і
регулярно, оскільки в акті сечовипус-
кання важливу роль, окрім довільно-
го скорочення мускулатури сечового
міхура і одночасного розслаблення
гладком'язового внутрішнього сфін-
ктера, відіграє вимушена, тобто зале-
жна від волі й свідомості людини, дія
поперечносмугастої мускулатури: на-
пруження передньої черевної стінки
з підвищенням внутрішньочеревного
тиску і розслаблення зовнішнього сфі-
нктера. При цьому сеча сильним
струменем виводиться сечовипуск-
ним каналом назовні. Нормальна
кількість сечовипускань становить 4—
6 разів на добу. Функція сечовипуск-
ного каналу у чоловіків, окрім еваку-
ації сечі, полягає у виведенні сім'яної
рідини (сперми), а також у вироблен-
ні залозами переднього відділу кана-
лу у момент статевого збудження се-
розно-слизового секрету, що полегшує
початок статевого акту.

Розділ З

АНАТОМІЯ
І ФІЗІОЛОГІЯ ЧОЛОВІЧИХ
СТАТЕВИХ ОРГАНІВ

Статева система чоловіка складаєть-
ся з таких органів, як яєчка, сім'яви-
носні протоки, сім'яні міхурці, перед-
міхурової залози і статевого члена.

Яєчко (рис. 3) — парна чоловіча
статева залоза, яка розташована у ка-
литці. Яєчко яйцеподібної форми, роз-
міром пересічно 5x3 см. Паренхіма
яєчка складається із численних дріб-
них канальців, вистелених сім'яутво-
рювальним епітелієм (клітини Сер-
голі) і вкрита сполучнотканинною
капсулою білого кольору. В інтерсти-
ційній, тобто розташованій між кана-
льцями, тканині містяться клітини, які
виробляють чоловічі статеві гормони
(клітини Лейдіга). Канальці яєчка
сполучаються у більші за діаметром
вивідні протоки, які концентруються
у ділянці воріт яєчка і впадають у
придаток яєчка.

Придаток яєчка (рис. 3) — довга-
стий орган, що прилягає до верхнього

полюса і задньої поверхні яєчка. Його
довжина становить 5...6 см, ширина
0,5... 1 см. У придатку яєчка розріз-
няють досить широку головку, яка
прилягає до верхнього полюса яєчка,
більш вузьке тіло, яке прилягає до во-
ріт яєчка, і хвостовий, найвужчий від-
діл, що переходить у сім'явиносну
протоку. Яєчко з придатком оточені
трьома серозними оболонками: дво-
ма листками власної оболонки (віс-
церальним, що прилягає безпосередньо
до білкової оболонки яєчка, і парієта-
льним) та одним листком спільної.

Сім'явиносна протока (рис. 3) —
довгий (30...35 см) і вузький (зовніш-
ній діаметр 0,3...0,5 см, внутрішній
0,1...0,2 см) трубчастий орган, що спо-
лучає придаток яєчка зі сечовипуск-
ним каналом і сім'яним міхурцем.
Він проходить спочатку у калитці, далі
у пахвинному каналі у складі сім'я-
ного канатика (разом зі судинами і
нервом яєчка), а відтак огинає стінку
малого таза і впадає у простатичний
відділ сечовипускного каналу.

Сім'яний міхурець (рис. 3) — пар-
ний орган неправильної, дещо гвізд-
коподібної форми, розміром пересіч-
но 6x4 см. Він розташований ззаду і
нижче від сечового міхура, над перед-
міхуровою залозою.

Передміхурова залоза (рис. 3) фо-
рмою і розмірами нагадує каштан.
Вона розташована під сечовим міху-
ром і оточує початковий (простатич-
ний) відділ сечовипускного каналу.
Паренхіма передміхурової залози
складається із великої кількості дрі-
бних залоз, вивідні протоки яких (їх
близько 40) відкриваються у сечови-
пускний канал на сім'яному горбику.

Статевий член (penis) (рис. 3) скла-
дається із двох власних кавернозних
тіл з великою кількістю венозних по-
рожнин — щілин і кавернозного тіла
сечовипускного каналу. Крім головки
у статевому члені розрізняють тіло
(стовбуровий відділ) і корінь, розта-
шований під симфізом лобкових кіс-
ток. Край головки, що виступає над
поверхнею тіла статевого члена, нази-
вають вінчиком головки. Головка і
тіло статевого члена вкриті шкірою,
надлишок якої складкою (передня
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шкірочка) заходить на головку. По-
рожнину між нею і головкою стате-
вого члена називають препуціальною.
По задній поверхні передня шкіроч-
ка сполучається зі шкірою статевого
члена щільною складкою (вуздечка),
у якій розташовані судини.

Усі органи статевої системи (як
чоловіка, так і в жінки) виконують
головну функцію — забезпечують про-
довження роду. Для досягнення цієї
мети статеві органи чоловіка викону-
ють такі завдання: здійснення стате-
вого акту і запліднення. Здатність до
статевого акту регулюється інкретор-
ною (ендокринною) функцією яєчок,
станом передміхурової залози і ста-
тевого члена. Здатність до запліднен-
ня (фертильність) визначається голо-
вним чином секреторною (сім'яутво-
рювальною) функцією яєчок, прохід-
ністю сім'явиносних шляхів і сечо-
випускного каналу.

Яєчко виконує дві функції: у його
канальцях утворюються і визрівають
чоловічі сім'яні клітини — сперма-
тозоїди, а клітини Лейдіга в інтерсти-
ційній тканині продукують чоловічі
статеві гормони — андрогени, які над-
ходять у кров і регулюють розвиток
організму чоловіка і його статеву фун-
кцію. При дозріванні сім'яні кліти-
ни послідовно проходять різні стадії:
сперматоцити, пресперматиди, сперма-

тиди і, нарешті, сперматозоїди. Із ка-
нальців яєчка сперматозоїди надхо-
дять у його придаток, який стає для
них не тільки вивідним трактом, а й
резервуаром для їх дозрівання. Далі
сперматозоїди надходять до сім'яви-
носноії протоки, накопичуються у сі-
м'яному міхурці і змішуються з його
желеподібним секретом, який входить
до складу сім'яної рідини. Передмі-
хурова залоза виробляє білуватого ко-
льору секрет. Він входить до складу
сперми і сприяє збереженню рухомо-
сті сперматозоїдів.

Дітородна функція чоловіка (ста-
теві зносини і запліднення) здійсню-
ється у такий спосіб. При статевому
збудженні, яке передається у відпові-
дні центри головного і спинного моз-
ку, а звідти по тазових нервах до ка-
вернозних тіл статевого члена, у чо-
ловіка посилюється кровонаповнення
кавернозних тіл і настає ерекція (на-
пруження і випрямлення) статевого
члена. Наприкінці статевого акту від-
буваються еякуляція та оргазм: од-
ночасно скорочуються сім'явиносні
протоки (їхні ампули), сім'яні міхур-
ці, вивідні протоки передміхурової за-
лози і зі сім'яного горбика у задню
частину сечовипускного каналу над-
ходить сперма, яка завдяки скоротли-
вим рухам сечовипускного каналу
викидається назовні.
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СЕМІОТИКА В УРОЛОГІЇ
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ФІЗИКАЛЬНІ
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Захворювання органів сечостатевої
системи мають різноманітні характе-
рні прояви. Загальноклінічні методи
дослідження мають велике значення
на перших етапах обстеження уроло-
гічного хворого. До загальноклінічних
методів обстеження хворого нале-
жать: опитування (з'ясування анам-
незу), огляд, пальпація, перкусія, аус-
культація.

Анамнез має важливе значення для
правильної інтерпретації і ранньої
діагностики захворювання. Опитуван-
ня дає змогу з'ясувати скарги хворо-
го, історію хвороби і життя, перенесе-
ні захворювання, спадковість. Успіх
анамнестичного пошуку забезпечують
знання етіології, патогенезу і клініки
урологічних захворювань. Насампе-
ред потрібно чітко з'ясувати скарги
хворого та їхній характер.

Найхарактернішими скаргами і
симптомами в урологічних хворих є:
біль (у поперековій ділянці, вздовж
сечоводу, ниркові кольки, в надлобко-
вій ділянці, у сечівнику, біль під час
сечовипускання або статевого акту,
біль у промежині, біль у статевих ор-
ганах); дизуричні розлади (ніктурія,
полакіурія, странгурія, нетримання
сечі, неутримання сечі і т.д.); зміни
кількості сечі (поліурія, олігурія, ану-
рія і т.д.); якісні зміни сечі (гіпосте-
нурія, ізостенурія, гіперстенурія, гіпо-
ізостенурія, реакція сечі, еритроциту-
рія, лейкоцитурія, циліндрурія, проте-
їнурія, гемоглобінурія, міоглобінурія,

'бактеріурія, оксалурія, уратурія, фос-

фатурія, клітини епітелію і т.ін.), па-
тологічні виділення зі сечівника
(уретрорагія, простаторея, спермато-
рея); патологічні зміни сперми (олі-
госпермія, аспермія, некроспермія, ге-
моспермія і т.ін.); передчасне або за-
пізніле статеве дозрівання; аномаль-
ні та патологічні форми статевого за-
доволення.

Слід звернути увагу на скарги і сим-
птоми інших, неурологічних захворю-
вань. У разі їх виявлення необхідно
провести додаткові обстеження з метою
діагностики супутніх захворювань.

Анамнез повинен містити відомос-
ті про захворювання сечостатевих ор-
ганів у минулому, у жінок — про осо-
бливості перебігу вагітності та поло-
гів, про урологічні захворювання у
близьких родичів. Особливу увагу слід
звернути на початок і перебіг урологіч-
ного захворювання у пацієнта.

Анамнез дітей з патологією органів
сечостатевої системи передбачає з'я-
сування особливостей перебігу вагіт-
ності та пологів у матері, а також чи не
було алергічних реакцій у дитини.

Огляд хворого починають з оцін-
ки його загального стану, поведінки,
ходи. Огляд шкіри і слизових оболо-
нок дає змогу визначити їх стан: су-
хість, колір, блідість, наявність набря-
ків тощо.

Оглядаючи хворого, з'ясовують на-
явність симптомів, що характерні для
урологічних захворювань. Огляд жи-
вота дає змогу визначити участь пе-
редньої черевної стінки в акті дихан-
ня; виявити асиметрію живота і ви-
пин у ділянці підребер'я при значно-
му збільшенні нирки (пухлина, гідро-
нефроз, піонефроз, полікістоз нирок).
При запаленні навколониркової (па-

3 Урологія
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ранефральної) жирової клітковини
(паранефрит) або гематомі в ній уна-
слідок травми спостерігають випин у
поперековій ділянці, згладженість та-
лії. У надлобковій ділянці можна ви-
явити дефект передньої черевної сті-
нки при екстрофії сечового міхура,
випин, що зумовлений сильним роз-
тягненням сечового міхура при затри-
мці сечі.

При нирковій кольці хворий не мо-
же знайти собі місця, стогне, трима-
ється за поперекову ділянку. Біль
може іррадіювати вздовж сечоводу, у
статеві органи, стегно. Потрібно з'я-
сувати характер, інтесивність, трива-
лість і початок болю.

Під час огляду зовнішних статевих
органів можна виявити збільшення
калитки при гідроцелє, гострому за-
паленні яєчка та придатка яєчка, при
пухлині яєчка великих розмірів і при
гематомі внаслідок травми. Для гос-
трих запальних захворювань органів
калитки характерна гіперемія шкіри
і набряк калитки. При варикоцелє
спостерігаються збільшення полови-
ни калитки і розширення вен сім'я-
ного канатика. Оглядають органи ка-
литки в горизонтальному і вертика-
льному положеннях.

Для диференційної діагностики
захворювань органів калитки вдають-
ся до діафаноскопії. Дослідження ви-
конують у темній кімнаті. Джерело
світла наближають до задньої повер-
хні калитки. При гідроцелє спостері-
гається рівномірне просвічування
вмісту оболонок яєчка. При гемато-
целе, пухлині, килі вміст оболонок не
просвічується.

Огляд статевого члена дає змогу
виявити практично всі захворювання
цього органа, а також аномалії розви-
тку статевого члена, сечівника, зовні-
шнього отвору сечівника. Слід звер-
нути увагу на стан крайньої плоті,
змістити її вгору й оцінити стан го-
ловки статевого члена. Ступінь викри-
влення статевого члена визначають
під час ерекції.

Під час огляду у жінок можна ви-
явити ознаки маскулінізації, у чоло-
віків — ознаки фемінізації, аномалії
розвитку зовнішніх статевих органів.

Найчастіше реєструють: вірилізацію
(наявність у жінки чоловічіх стате-
вих ознак на фоні гіпоплазії жіночих
статевих органів і збільшенні кліто-
ра); гірсутизм (надмірне оволосіння
у жінок); анорхізм (відсутність обох
яєчок у калитці і типових місцях ек-
топії); гіпогонадизм — недорозвине-
ність статевих органів і недостатній
розвиток вторинних статевих ознак);
фемінізація (наявність у чоловіка
жіночих статевих ознак).

Важливе значення має огляд сечі
урологічного хворого: визначення її
прозорості, кольору , наявності слизи-
стих чи гнійних ниток у ній, осаду,
що утворився внаслідок відстоюван-
ня сечі. Окрім огляду всієї випуще-
ної сечі у чоловіків доцільно застосо-
вувати дво- і трисклянкову пробу.
При захворюваннях сечівника пато-
логічні елементи виявляються пере-
важно в першій порції сечі, при ура-
женні нирок або верхніх відділів се-
човивідних шляхів зміни сечі одна-
кові в усіх порціях; при простатиті
та везикуліті помутніння сечі, спри-
чинене домішками гною, спостеріга-
ється в останній порції сечі. При за-
хворюваннях сечового міхура (цистит,
пухлина) в останній порції сечі зде-
більшого з'являється кров. Інформа-
тивним є огляд еякуляту, що дає змо-
гу виявити патологічні його зміни.

Пальпація (обмацування) — основ-
ний метод загальноклінічного обсте-
ження. За допомогою пальпації оці-
нюють стан шкіри (тургор, вологість,
температуру). Обмацуючи передню
черевну стінку, визначають напружен-
ня м'язів, болючість у різних ділян-
ках, стан органів черевної порожни-
ни. Нирки пальпують у положенні
хворого на спині і на боці, а при підо-
зрі на опущення нирки — у положенні
стоячи.

При пальпації правої нирки ліву
руку кладуть на поперекову ділянку,
а праву заглиблюють через передню
черевну стінку в ділянку підребер'я.
У нормі нирки пальпуються лише в
астенічних або виснажених пацієнтів,
при тонкій черевній стінці та у дітей.
У всіх інших випадках нирка прома-
цується внаслідок того чи іншого па-
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тологічного стану її, тобто при анома-
ліях розвитку нирки або збільшенні
її розмірів, що спостерігається при
нефроптозі, гідронефрозі, піонефрозі,
полікістозі, пухлинах нирки і т.ін.

Пропальпувати сечовід вдається
вкрай рідко. При гострій обструкції
сечоводу каменем деколи можна ви-
явити розташування каменя в місці
найбільшої болючості. За наявності
патологічних змін у сечоводі його
можна пропальпувати в нижньому
відділі через піхву у жінок і через
пряму кишку у чоловіків і дівчаток.

Сечовий міхур пальпують через
передню черевну стінку однією рукою
або застосовуючи бімануальну паль-
пацію. Черезпіхвова та трансректаль-
на пальпація дає інформацію про стан
сечового міхура та прилеглих орга-
нів і тканин. При пальпації наповне-
ного сечового міхура відчувається
кулястий еластичний утвір над лоб-
ком, в разі значного поширення пух-
линного процесу — щільний утвір у
малому тазі. У цьому випадку засто-
совують бімануальну пальпацію.

За допомогою пальпації сечівника
визначають наявність запального або
пухлинного інфільтрату в його стін-
ці, каменя в його просвіті. Під час
пальпації статевого члена звертають
увагу на стан головки, крайньої пло-
ті, розташування зовнішнього отвору
сечівника, консистенцію кавернозних
тіл, форму і розміри статевого члена.

Пальпуючи калитку, оцінюють стан
сім'яного канатика, яєчка та його при-
датка. Пальпують органи калитки в
горизонтальному і вертикальному
положеннях. При варикоцелє виявля-
ють конгломерат розширених веноз-
них судин. При гідроцелє пальпуєть-
ся тугоеластичний утвір навколо яє-
чка та його придатка. У разі відсут-
ності одного чи обох яєчок у калитці
пошук ведуть у пахвинному каналі.
За допомогою пальпації пахвинного
каналу визначають стан регіонарних
лімфатичних вузлів.

Важливим у діагностиці захворю-
вань передміхурової залози і сім'я-
них міхурців є пальцьове ректальне
дослідження. Його виконують у ґу-
мовій рукавичці, змастивши вказів-

ний палець вазеліном. Передміхуро-
ву залозу і сім'яні міхурці пальпу-
ють вказівним пальцем через пря-
му кишку після випорожнення сечо-
вого міхура в положенні хворого на
правому боці або стоячи. У нормі
передміхурова залоза має ширину
2...З см і довжину 3...4 см. Консис-
тенція еластична, чітко визначаєть-
ся міжчасткова боріздка.

При пухлинних та запальних ура-
женнях межі передміхурової залози
згладжені, у ній виявляються вогни-
ща ущільнення, розм'якшення, флук-
туації. У випадку ураження сім'яних
міхурців вони промацуються вище від
простати як округле або довгасте
ущільнення. За допомогою пальпації
через пряму кишку виконують масаж
простати як з лікувальною, так і з ді-
агностичною метою для отримання
секрету залози. Пальпація є одним із
основних методів діагностики захво-
рювань яєчок, їхніх придатків, сім'я-
них канатиків, статевого члена.

Перкусія дає змогу попередньо ви-
значити локалізацію утвору: тупий
перкуторний звук над утвором свід-
чить про його розташування в черев-
ній порожнині, а тимпаніт — про зао-
черевинну локалізацію. При обсте-
женні урологічного хворого обов'яз-
ковим є визначення симптому Пас-
тернацького. Цей симптом полягає у
больових відчуттях під час несиль-
ного вдаряння ребром долоні по по-
перековій ділянці в реберно-м'язово-
му куті почергово з обох боків. По-
ява мікрогематурії після цього до-
слідження є вірогідним проявом да-
ного симптому.

У чоловіків похилого віку для ви-
значення меж сечового міхура обов'я-
зково вдаються до перкусії надлобко-
вої ділянки. Порожній сечовий міхур
перкуторно над лобком не визнача-
ється, а при наповненні його з'явля-
ється тупий перкуторний звук у ни-
жніх відділах черевної порожнини.
Перкусію сечового міхура здійснюють
по середній лінії живота, починаючи
від епігастральної ділянки в напрям-
ку до лобка. Під час перкусії сечово-
го міхура перкуторний звук з'явля-
ється за наявності понад 200 мл сечі.
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Аускультація в урології застосову-
ється рідко. Вона служить для визна-
чення форми артеріальної гіпертензії.
При стенозі ниркової артерії вдається
вислухати слабкий систолічний шум
спереду, в ділянці підребер'я, або зза-
ду, в куті, утвореному довгими м'яза-
ми спини і XII ребром. За наявності
артеріовенозної фістули в нирці або
при атероматозному ураженні черев-
ної аорти вислуховується грубий і три-
валий систолічний шум.

Аускультацію можна використову-
вати для контролю за кровообігом
пересадженої нирки.

Р О З Д І Л 5

СИМПТОМАТИКА
УРОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

На основі скарг хворого, своїх знань і
досвіду та правильно побудувавши
алгоритм обстеження, лікар може від-
творити реальну картину захворюван-
ня. Симптоми урологічних захворю-
вань поділяють на місцеві та загаль-
ні. Саме місцеві симптоми визнача-
ють характерні особливості урологіч-
них захворювань.

Симптоми урологічних захворю-
вань поділяють на такі групи:

1) розлади сечовипускання;
2) біль у ділянці сечостатевих ор-

ганів із характерною іррадіацією;
3) кількісні зміни сечі;
4) якісні зміни сечі;
5) патологічні зміни еякуляту;
6) патологічні виділення зі сечів-

ника;
7) статеві розлади.
Більшість симптомів виявляється

під час опитування пацієнта, інші —
під час обстеження (огляд хворого, фі-
зикальне обстеження, рентгенологіч-
ні, радіонуклідні, ультразвукові, лабо-
раторні, інструментальні та інші ме-
тоди дослідження).

Порушення акту сечовипускання
(дизурія) часто спостерігається при
урологічних захворюваннях. Добовий
діурез є важливим показником вод-
ного балансу організму людини. Від-
ношення кількості випитої рідини до

виділеної сечі зазвичай дорівнює 1. У
разі зміщення діурезу в'той чи інший
бік понад 25% його трактують як по-
зитивний або негативний діурез. Пе-
реважно за добу людина споживає і
виділяє близько 1,5 л рідини. Рідина
виділяється зі сечею, випорожненням,
потом, із повітрям, що видихається.

Сечовипускання — це акт, який
контролюється центральною нерво-
вою системою. Перший позив до се-
човипускання в нормі виникає при
наповненні сечового міхура 150...200
мл. У нормі сечовипускання відбува-
ється 4-6 разів на добу. Вночі здоро-
ва людина зазвичай не прокидається
для сечовипускання. Людина здатна
пригнічувати позив до сечовипускан-
ня тривалий час. Внутрішньоміхуро-
вий тиск визначається тонусом де-
трузора та кількістю сечі в сечовому
міхурі.

Добовий діурез поділяється на ден-
ний та нічний. Відношення денного
діурезу до нічного у здорової людини
зазвичай дорівнює 3:1 або 4:1. Зміна
цього відношення на користь нічного
діурезу називається ніктурією. Нік-
турія є одним зі симптомів різних
захворювань (серцево-судинна недо-
статність, хронічна ниркова недостат-
ність, зміни нервової регуляції кро-
вообігу в нирках і т.ін.), але часто
спостерігається при доброякісній гі-
перплазії передміхурової залози і
нецукровому діабеті. Ніктурію мож-
на віднести також до кількісних змін
сечі. Найчастіше причиною виникнен-
ня ніктурії є серцево-судинна недоста-
тність.

Полакіурія (часте сечовипускання)
може бути фізіологічним чи патоло-
гічним явищем. Фізіологічна полакі-
урія спостерігається при посиленому
споживанні рідини та переохолоджен-
ні. Патологічна полакіурія може бути
наслідком неурологічного або уроло-
гічного захворювання. Здебільшого
полакіурія спричинена цукровим або
нецукровим діабетом. В останньому
випадку під час кожного сечовипус-
кання виділяється нормальна або на-
віть більша за норму кількість сечі.
Полакіурія в поєднанні з поліурією
характерна також для хронічної ни-
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ркової недостатності. При урологіч-
них захворюваннях полакіурія супро-
воджується виділенням менших пор-
цій сечі. Це може бути наслідком
захворювання сечового міхура (запа-
лення, наявність каменів, пухлини) або
сусідніх органів (передміхурова зало-
за, пряма кишка, матка з придатка-
ми). Інколи при патологічному про-
цесі в сечовому міхурі (інтерстицій-
ний цистит, туберкульоз, пухлина)
його місткість настільки зменшуєть-
ся, що сечовипускання відбувається
кожні 3...5 хв порціями по 5...10 мл
або навіть менше. Функціональні роз-
лади сечовипускання, а саме — часті
позиви та полакіурія, є проявами цис-
талгії у жінок. У деяких хворих мо-
жуть спостерігатись сильні позиви на
сечовипускання, які неможливо стри-
мати (імперативні позиви).

Олігокіурія — патологічно змен-
шена частота сечовипускання, яка спо-
стерігається при порушенні спіналь-
ної іннервації сечового міхура. При
цьому поступово розвивається атоніч-
ний сечовий міхур.

Странгурія — утруднення сечови-
пускання в поєднанні з його почасті-
шанням і болючістю, іноді акт сечо-
випускання є нестерпним. Странгурія
буває симптомом багатьох захворю-
вань, при яких порушується спорож-
нення сечового міхура — гострого
простатиту, доброякісної гіперплазії
та раку передміхурової залози, скле-
розу або пухлини шийки сечового
міхура, стриктури сечівника, кили се-
чового міхура, конкременту або пух-
лини сечівника, нейрогенних розладів
сечовипускання при захворюваннях
або ушкодженнях спинного мозку. У
разі прогресування захворювання до-
сягнути повного спорожнення сечово-
го міхура не вдається. Поступово зро-
стає кількість залишкової сечі, тобто
виникає хронічна затримка сечі. За-
лишкова сеча — сеча, яка залишаєть-
ся після акту сечовипускання в сечо-
вому міхурі. У нормі її має бути не
більш ніж 30...40 мл.

Гостра затримка сечовипускання,
на відміну від хронічної затримки,
виникає раптово, частіше у чоловіків
похилого віку з доброякісною гі-

перплазією передміхурової залози
(ДГПЗ) або раком простати. У молод-
шому віці гостра затримка сечі вини-
кає при конкрементах у сечівнику,
травмі сечівника, наявності сторонньо-
го тіла в сечівнику, гострому проста-
титі, і її проявом є цілковита неспро-
можність спорожнити сечовий міхур.
Гостра затримка сечі завжди є повною
і часто виникає на фоні хронічної.
Інколи внаслідок різкого надмірного
розтягнення сечового міхура рефлек-
торно розвивається парез кишок: сим-
птоми подразнення очеревини, здут-
тя живота, що зумовлює потребу від-
різнити гостру затримку сечовипус-
кання від кишкової непрохідності.
Гостру затримку сечовипускання слід
відрізняти також від анурії, при якій
сечі в сечовому міхурі немає.

У жінок гостра затримка сечовипу-
скання спостерігається зрідка: при
пухлинах статевих органів або урет-
ри. У дітей гостра затримка сечовипу-
скання буває при парафімозі, фімозі.
При гострому циститі дитина сама
утримується від сечовипускання через
його болючість. В акушерській прак-
тиці відомі випадки гострої затримки
сечі внаслідок природженого зарощен-
ня (атрезії) сечівника. У разі гострої
затримки сечовипускання потрібна
невідкладна медична допомога.

Хронічна затримка сечі призводить
до гіпертрофії детрузора. При прогре-
суванні процесу детрузор надмірно
розтягується, внаслідок чого порушу-
ється його гемодинаміка і лімфоди-
наміка, мікроциркуляція, іннервація.
Сеча виділяється самовільно по кра-
плях без позиву до сечовипускання
(парадоксальна ішурія).

Нетримання сечі — самовільне її
виділення без позиву до сечовипускан-
ня. Воно може бути природженим і
набутим. Нетримання сечі спостері-
гається також при тяжких аномалі-
ях сечостатевих органів — екстрофії
сечового міхура, тотальній епіспадії,
ектопії вічок сечоводів при сечоста-
тевих норицях, нейрогенній дисфун-
кції сечового міхура. Набуті дефекти
здебільшого зумовлені травмою. Таке
нетримання сечі називають несправ-
жнім.
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При справжньому нетриманні сечі
немає дефектів і аномалій сечових
шляхів. Сеча не утримується через
недостатність сфінктерів сечового мі-
хура. Справжнє нетримання сечі може
бути постійним або виникати внаслі-
док зміни положення тіла і фізічного
навантаження. Зазвичай справжнє
нетримання сечі спостерігається у
жінок при опущенні піхви і послаб-
ленні тонусу сфінктерів сечового мі-
хура та сечівника. Воно може бути
ускладненням операцій на сечовому
міхурі, передміхуровій залозі, сечівни-
ку (простатектомія; аденомектомія;
трансуретральні, ендоскопічні опера-
ції і т.ін.).

Невтримання сечі — це мимові-
льне виділення сечі внаслідок імпе-
ративного позиву до сечовипускання.
Спостерігається при захворюваннях
передміхурової залози-, гострому цис-
титі, ураженнях шийки сечового мі-
хура.

Енурез — нічне нетримання сечі.
Виникає переважно у дітей.

В урологічних хворих важливим
симптомом є біль. Больовий синдром
залежить від локалізації і характеру
ураження. Біль може бути тупим або
гострим, слабким або сильним, постій-
ним або періодичним, з іррадіацією
чи без неї. Інтенсивність болю не зав-
жди залежить від тяжкості патологі-
чного процесу і завжди зумовлена осо-
бливостями і станом нервової систе-
ми пацієнта.

Нестерпно гострий біль при нирко-
вій кольці виникає раптово, локалізу-
ється в ділянці попереку та підребе-
р'я. Зазвичай ниркова колька є нас-
лідком гострої оклюзії сечоводу (кон-
кремент або декілька конкрементів,
конгломерат солей, згусток крові або
гною, фрагмент пухлини). Біль зумов-
лений розтягненням фіброзної капсу-
ли, миски нирки та її ішемією. Пору-
шується відтікання крові венами і
виникає спазм артерій. Біль переймо-
подібний, дуже сильний, нестерпний і
поширюється вниз уздовж сечоводу та
нижче, в ділянку пахвини і зовнішніх
статевих органів. У патогенезі оклю-
зії сечоводу велику роль відіграє спазм
його м'язового шару навколо каменя,

внаслідок чого у стінці сечоводу ви-
никає зона ішемії.

Для ниркової кольки типовою є
неспокійна поведінка хворого — він
безперервно змінює положення тіла.
Окрім болю в животі переважно ви-
никають нудота, блювання, метеоризм.
За наявності каменя в нижньому від-
ділі сечоводу спостерігаються розла-
ди сечовипускання. Характерні змі-
ни в сечі — гематурія або еритроци-
турія. На висоті ниркової кольки змін
у сечі може не бути, оскільки в разі
цілковитого блокування нирки сеча
в міхур не надходить і досліджується
сеча лише із неблокованої нирки. При
постукуванні в поперековій ділянці
виникає болючість — симптом Пас-
тернацького. Часто діти раннього віку
при нирковій кольці скаржаться на
біль у животі, що може бути причи-
ною діагностичної помилки. Диферен-
ційну діагностику слід застосовувати
при гострому панкреатиті, кишковій
непрохідності, перфоративній виразці
шлунка, гострому апендициті, гостро-
му холециститі, печінковій кольці,
тромбозі мезентеріальних судин, гос-
трому запаленні придатків матки, пе-
рекруті кісти яєчника, гострому
радикуліті.

Слід пам'ятати, що причинами нир-
кової кольки можуть бути порушен-
ня кровообігу в нирці: емболія нир-
кової артерії, венозний тромбоз, роз-
шаровуюча аневризма аорти і т.ін.

Тривалий гострий біль у попере-
ковій ділянці є характерним для гос-
трих запальних процесів у нирці і
паранефральній клітковині, для трав-
матичних їх ушкоджень. Раптовий
гострий біль зі шоком спостерігаєть-
ся при кровотечі.

Тупий ниючий біль у ділянці нир-
ки виникає при багатьох захворюван-
нях цього органа — сечокам'яній хво-
робі, туберкульозі, сифілісі, при хроні-
чному пієлонефриті, гідронефрозі і
т.ін. При більшості цих захворювань
біль посилюється у вертикальному
положенні тіла, під час рухів. За цією
ознакою можна відрізнити ниркові
захворювання від неврологічних. Для
нефроптозу особливо характерним є
зв'язок болю із вертикальним поло-
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женням тіла та фізичним наванта-
женням.

Біль у ділянці нирки під час сечо-
випускання виникає при міхурово-
мисковому рефлюксі. Міхурово-сечо-
відно-мисковий рефлюкс часто трап-
ляється в дітей. Він є наслідком не-
достатності замикального апарату ві-
чка сечоводу. У більшості дітей він
зникає самостійно, в міру росту та до-
зрівання. У випадку ускладнення ре-
флюксу пієлонефритом іноді вдають-
ся до оперативного лікування — уре-
тероцистоанастомозу за антирефлюк-
сною методикою. Якщо причиною
зворотного закидання сечі у верхні
сечові шляхи є інфравезикальна об-
струкція, то лікування полягає в лік-
відації останньої.

Біль у ділянці сечоводу здебільшо-
го виникає внаслідок іррадіації з ре-
цепторів нирки і ниркової миски. При
ураженні сечоводу біль локалізуєть-
ся за його проекцією. Він може бути
гострим або тупим, з іррадіацією чи
без неї.

Біль у ділянці сечового міхура бу-
ває ознакою гострої затримки сечови-
пускання, гострого або хронічного
циститу, каменів у сечовому міхурі,
пухлини сечового міхура. Біль може
бути зумовленим захворюваннями
сусідних органів і наслідком іррадіа-
ції при захворюваннях нирки і сечо-
воду. Біль у ділянці сечового міхура
буває гострим і тупим, постійним або
періодичним. Біль локалізується вни-
зу живота, нерідко іррадіює в ділянку
сечівника, пов'язаний з актом сечо-
випускання. Найхарактернішим є
біль при гострому циститі, коли ви-
никають часті імперативні позиви до
сечовипускання.

Біль, зумовлений захворюванням
передміхурової залози, локалізується
в ділянці промежини, заднього про-
ходу. Він іррадіює в пахвину, зовніш-
ні статеві органи, крижі, надлобкову
ділянку. Біль може бути гострим або
тупим. Переважно такий біль вини-
кає при простатиті, запаленні сім'яних
міхурців. Везикуліт зазвичай супро-
воджується простатитом.

Біль у яєчку та його придатку
може виникати внаслідок різномані-

тних захворювань цих органів, пере-
важно запального характеру або їх
ушкодження. Цей біль поширюється
вздовж сім'яного канатика. Біль у
ділянці яєчка, який з'являється у вер-
тикальному положенні тіла та при
фізичному навантаженні, характерний
для варикоцелє. При інфаркті яєчка
внаслідок травми, операції тощо ви-
никає сильний біль.

Біль у сечівнику властивий урет-
риту. Він є ріжучим і посилюється
при сечовипусканні та ерекції. Знач-
но рідше біль виникає при каменях і
пухлинах сечовипускного каналу.
Проходження каменя супроводжуєть-
ся інтенсивним гострим болем. Біль
посилюється при оклюзії сечівника
каменем і гострій затримці сечі.

Дослідження сечі полягає у вимі-
рюванні кількості, визначенні фізич-
них властивостей, хімічного складу, а
також у вивченні мікроскопічної кар-
тини осаду. Зміни сечі поділяються
на кількісні та якісні.

Кількісні зміни сечі. Добова кіль-
кість сечі у здорової дорослої люди-
ни становить 1500 мл. У різних фізі-
ологічних та патологічних умовах до-
бовий діурез може збільшуватись або
зменшуватись.

Поліурія ( діурез понад 2 л на добу)
може бути фізіологічним явищем —
збільшення діурезу внаслідок надмір-
ного вживання рідини. Зазвичай по-
ліурія поєднується з полідипсією (по-
силена спрага).

Патологічна поліурія спостеріга-
ється при розсмоктуванні набряків,
трансудатів, ексудатів, при паренхіма-
тозних ураженнях нирок. Особливо
вираженою є поліурія (3...6 л і біль-
ше) при нецукровому діабеті, коли
знижується концентрація антидіуре-
тичного гормону, котрий стимулює
канальцеву реабсорбцію, і при цукро-
вому діабеті, при якому високий ос-
мотичний тиск глюкози у провізор-
ній сечі перешкоджає реабсорбції води
у канальцях. При урологічних захво-
рюваннях поліурія є ознакою нирко-
вої недостатності, яка виникла внаслі-
док хронічного пієлонефриту, сечока-
м'яної хвороби, полікістозу нирок, гі-
дронефрозу, інфравезикальної об-
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струкції з порушенням пасажу сечі із
верхніх сечових шляхів і т.ін. При го-
стрій нирковій недостатності поліурія
є позитивною прогностичною ознакою.

Олігурія (діурез менш ніж 0,5 л
на добу) може бути фізіологічним
явищем — зменшення діурезу вна-
слідок обмеженого вживання рідини,
посиленого потовиділення. Патологі-
чна олігурія спостерігається при сер-
цево-судинній недостатності, втраті
великих кількостей рідини позанир-
ковим шляхом, при вираженій пітли-
вості в разі температурних реакцій,
профузних проносах, опіках, блюван-
ні, кровотечі, шоці, колапсі, гострому
нефриті, нефротичному синдромі у на-
бряковій фазі, при гострій нирковій
недостатності.

В урологічній практиці поліурія та
олігурія здебільшого є ознаками нир-
кової недостатності: олігурія — гост-
рої, поліурія — хронічної.

Опсіурія — сповільнене (через добу
і більше) виділення великої кількос-
ті сечі після вживання надмірної кі-
лькості рідини. Переважно таке по-
рушення спостерігається при сердце-
во-судинній та нирковій недостатно-
сті, портальній гіпертензії.

Анурія (рис. 20) — відсутність сечі
в сечовому міхурі, яка спостерігаєть-
ся як симптом багатьох урологічних
та нефрологічних захворювань, при
яких припиняється надходження сечі
в сечовий міхур. Такий стан виникає
внаслідок: а) припинення вироблен-
ня сечі нирками; б) порушення про-
хідності верхніх сечових шляхів. Роз-
різняють чотири форми анурії:

1)аренальна(ренопривна) — стан,
що спостерігається в разі відсутності
нирок;

2) преренальна — виникає внаслі-
док різких змін ниркового кровопли-
ну ( двобічні емболії ниркових арте-
рій, двобічний тромбоз ниркових вен,
ураження магістральних судин, ста-
ни, що супроводжуються шоком і ко-
лапсом зі значним і тривалим зни-
женням артеріального тиску);

3) ренальна — виникає при ура-
женнях паренхіми нирок (гострий піє-
лонефрит, гострий гломерулонефрит,
отруєння, алергічні реакції, краш-

синдром, переливання несумісної кро-
ві, сепсис і т.ін.).

Преренальна та ренальна форми
анурії об'єднуються поняттям "сек-
реторна анурія".

4) постренальна (екскреторна) —
виникає внаслідок захворювань, які
призводять до порушення прохіднос-
ті верхніх сечових шляхів на будь-
якому їх відтинку, від миски до сечо-
вого міхура (двобічна оклюзія нирко-
вих мисок і/або сечоводів, стиснення
сечоводів пухлиною ззовні і т.ін.

Якісні зміни сечі. Зібрану сечу
досліджують якнайшвидше, тому що
тривале її перебування на відкрито-
му повітрі спричиняє аміачне шуму-
вання. Для попередження шумуван-
ня сечі її зберігають на холоді, але без
заморожування. Свіжовипущена сеча
здорової людини має характерний за-
пах, що нагадує м'ясний бульйон з рі-
зноманітними відтінками залежно від
прийнятої їжі. Запах нормальної сечі,
що постояла на відкритому повітрі, або
свіжовипущеної сечі при запальному
процесі в сечових шляхах стає аміач-
ним внаслідок лужного шумування і
бактеріального розкладання. При ци-
стинурїї сеча має запах сірководню,
при цукровому діабеті внаслідок аце-
тонур'її — гнилих яблук, каловий за-
пах сечі свідчить про наявність сечо-
кишкової нориці, неприємний запах
меркаптану відчувається після вжи-
вання великої кількості часнику, хро-
ну, спаржі.

Мукополісахариди, які входять до
складу сечі, дають змогу утримувати
слаборозчинні солі розчиненими, на-
віть при їх гіперконцентрації. За добу
людина виділяє близько 60 г твердої
речовини (органічних і неорганічних
речовин).

Відносна щільність сечі (ВЩС) за
нормальних умов коливається від
1,010 до 1,025 (при рН 6-7). ВЩС
дещо більша за питому вагу води, оскі-
льки крім води в сечі містяться про-
дукти обміну, що виводяться з органі-
зму, та інші осмотично активні речо-
вини, зокрема електроліти. При пато-
логічних процесах співвідношення
води та шлаків у сечі і відповідно її
відносна щільність можуть змінюва-
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Рис. 20. Причини анурії:
І — преренальна анурія: а — тромбоз ниркових судин; б — зниження артеріального тиску зі зниженням

тиску в ниркових артеріх; II — ренальна анурія; III — постренальна анурія: а — закупорення єдиної нирки;
б — двобічне закупорення сечоводів; в — закупорення сечоводу єдиної функціонуючої нирки;

г — перетискання сечоводів пухлиною одного з тазових органів або збільшенням заочеревинними
лімфатичними вузлами.

тись. Тимчасове підвищення або зни-
ження ВЩС не є патологічною озна-
кою, якщо зумовлене порушенням
питтєвого режиму або харчування.
Стійке зростання ВЩС понад 1,030
(гіперстенурія) може бути симптомом
цукрового діабету, при якому в сечі
міститься значна кількість цукру, або
наслідком патологічних домішок у
сечі, а також деяких захворювань гі-
пофіза і паращитовидних залоз. Гіпо-
стенурія — стійке зменшення ВЩС
нижче 1,010 — характерне для захво-
рювань нирок. Цей симптом свідчить
про порушення концентраційної фун-
кції ниркових канальців, що найчас-
тіше спостерігається при пієлонефри-
ті та хронічній нирковій недостатнос-
ті. У такому разі реєструється моно-

тонність ВЩС, відсутність її коливань
в достатньо широких межах — ізосте-
нурія. Поєднання останньої з гіпосте-
нурією називають гіпоізостенурією.
Вона спостерігається при хронічній
нирковій недостатності.

Реакція нормальної сечі слабоки-
сла. Деякі урологічні захворювання,
головним чином інфекційно-запаль-
ні, призводять до зміни реакції сечі:
туберкульозна інфекція — до стійко-
го і різкого закислення, неспецифіч-
на сечова інфекція, яка сприяє розкла-
данню сечовини з утворенням аміа-
ку, — до залужнення.

Прозорість сечі. У нормі свіжови-
ділена сеча є цілком прозорою. При
появі в сечі патологічних доміпіок се-
ча мутніє. Під час відстоювання вона
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незначно мутніє внаслідок випадання
в осад солей, що складаються зі сечо-
кислих сполук. Терміни випадання
осаду мають діагностичне значення.
Якщо помутніння сечі або випадання
осаду відбувається поступово, речови-
ни, що містяться у первинно прозорій
сечі, у рідкому стані, випадають в осад
унаслідок зміни температури або ре-
акції сечі. Свіжовипущена каламут-
на сеча містить як розчинні, так і не-
розчинні речовини (гній, кров, епіте-
лій, бактерії тощо).

Причину помутніння сечі можна
виявити за допомогою хімічних проб
або мікроскопічного дослідження її
осаду. Каламутність сечі, зумовлена
наявністю в ній домішок гною, нази-
вається піурією. Помутніння сечі мо-
же бути спричинене підвищенням у
ній вмісту солей. Фосфати надають
сечі молочного забарвлення, оксала-
ти — сіруватого відтінку, урати або
сечова кислота — червоного, цегляс-
того відтінку. Зрідка причиною по-
мутніння сечі є значний вміст у ній
мікроорганізмів. Ще рідше сеча мут-
ніє через наявність у ній лімфи (хілу-
рія) при деяких паразитарних захво-
рюваннях у країнах Африки. Так само
рідко спостерігається ліпурія, яка зу-
мовлена переломами трубчастих кіс-
ток. Нечастий симптом — пневмату-
рія, яка виникає головним чином при
сечостатевих і кишково-сечових но-
рицях, при сечових інфекціях.

Зміна кольору сечі — також важ-
ливий симптом. Свіжовиділена сеча в
нормі має солом'яно-жовтий колір.
Нормальне забарвлення сечі зумовле-
не наявністю в сечі барвників. Голо-
вним чином це урохроми, а також
уробілін, уроеритрин, гематопорфірин,
уророзеїн і т. ін. Простежується зале-
жність між забарвленням сечі та на-
явністю в ній тих чи інших речовин:
чим інтенсивніше забарвлення сечі,
тим вища її відносна щільність, і на-
впаки. Винятком є сеча при цукрово-
му діабеті, що має світле забарвлення.
Екзогенні й ендогенні речовини, виве-
дені через нирки, можуть забарвлюва-
ти сечу в різний колір. Зокрема, при
вживанні метиленового синього, реве-
ню, введенні індигокарміну, отруєнні

карболовою кислотою або при жовтя-
ниці з виділенням білівердину сеча
забарвлена в зелений або синій колір.
За наявності в сечі меланіну, індикану,
білірубіну вона набуває темно-бурого
або темно-коричневого кольору, при
хілурїї — молочно-білого.

Забарвлення сечі в червоний колір
може бути зумовлене не тільки домі-
шками в ній крові — макрогематурі-
єю, а й наявністю кров'яного пігмен-
ту у вільному стані — гемоглобіну (ге-
моглобінурія), міоглобіну (міоглобіну-
рія), порфірину (порфіринурія), а та-
кож вживання сантоніну, сульфоналу,
антипірину, деяких харчових проду-
ктів (буряк). Тому в разі забарвлення
сечі в червоний колір потрібні спеці-
альні лабораторні дослідження.

Еритроцити в нормальній сечі при
загальному аналізі не виявляються
або трапляються у кількості не більш
ніж 1 млн при аналізі за Каковсь-
ким—Аддісом і не більш ніж 1 тис.
при дослідженні за Нечипуренком.
Збільшена кількість еритроцитів в
сечі, тобто еритроцитурія, може бути
симптомом різних захворювань. Мі-
крогематурія спостерігається набага-
то частіше, ніж макрогематурія.

При гематурії сеча набуває черво-
ного забарвлення різної інтенсивнос-
ті. Для того щоб розрізнити форми
гематурії, використовують трисклян-
кову пробу. Хворий здійснює сечови-
пускання у три склянки: перших
5... 10 мл сечі — у першу склянку, ос-
новну її частину — у другу та остан-
ніх 5... 10 мл — у третю склянку. За-
барвлення лише першої порції сечі
називається ініціальною гематурією.
При ініціальній гематурії — джере-
ло кровотечі розташовується уздовж
сечівника. Забарвлення лише третьої
порції сечі називається термінальною
гематурією. Термінальна гематурія є
ознакою локалізації джерела крово-
течі в шийці сечового міхура. Забар-
влення всіх трьох порцій сечі нази-
вається тотальною гематурією. То-
тальна гематурія свідчить про лока-
лізацію джерела кровотечі в нирці,
верхніх сечових шляхах, сечовому мі-
хурі. У разі гематурії слід негайно
проконсультуватися в уролога.
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Причинами гематурії (рис. 21) зде-
більшого є пухлини нирки і сечових
шляхів, передміхурової залози, а та-
кож їх ушкодження, запальні захво-
рювання і туберкульоз цих органів,
сечокам'яна хвороба, ендометріоз,
шистосомоз сечового міхура і т.ін.
Слід пам'ятати, що гематурія може
бути симптомом екстраренальних за-
хворювань: геморагічного васкуліту,
тромбоцитопенічної пурпури (хворо-
ба Верльгофа) або ж ускладненням
після лікування антикоагулянтами.

Червоного кольору сеча набуває
також при гемоглобінурії — появі в
ній вільного кров'яного пігменту ге-
моглобіну при гемолізі внаслідок пе-
реливання несумісної крові, дії де-
яких отрут, захворювань крові, опіків.
Про наявність гемоглобінурії свідчить
відсутність еритроцитів в осаді сечі.
Дещо інший колір сечі — червоно-бу-
рий — спостерігається при міоглобі-
нурії, тобто в разі потрапляння в сечу
м'язового пігменту міоглобіну. Це
відбувається при стисканні та розча-
вленні великої маси м'язів (краш-син-
дром). Міоглобінурія часто супрово-
джується гострою нирковою недоста-
тністю внаслідок закупорення кана-
льців нирки. Колір сечі може також
змінюватися (ставати червонуватим,
яскраво-жовтим) при вживанні де-
яких лікарських засобів: фенолфта-
леїну, амідопірину, фурагіну і т. ін.

Протеїнурія спостерігається при
багатьох захворюваннях нирок і се-
човивідних шляхів. У нормі вміст бі-
лка в сечі не перевищує 0,033 г/л. За
добу в нормі зі сечею виділяється
50... 150 мг білка. Ниркова протеїну-
рія може бути справжньою (нирко-
вою) та несправжньою (позанирко-
вою). Справжня ниркова протеїнурія
виникає при ураженні базальних мем-
бран ниркових клубочків, внаслідок
чого вони починають пропускати в
сечу великі білкові молекули при гло-
мерулонефриті, нефротичному синдро-
мі, нефросклерозі або при порушенні
реабсорбції дрібних білкових молекул,
що пройшли через клубочки. У пер-
шому випадку протеїнурія може до-
сягати високого рівня — декількох
одиниць і навіть декількох десятків

Рис. 21. Причини гематурії:
1 — пухлина паренхіми нирки; 2 — пухлина

ниркової миски; 3 — розрив паренхіми нирки;
4 — інфаркт нирки; 5 — папіліт; 6 — туберкульоз
нирки; 7 — камінь у нирковій мисці; 8 — камінь

у сечоводі; 9 — пухлина сечоводу; 10 — камінь
сечового міхура; 11 — виразка сечового міхура;

12 — пухлина сечового міхура; 13 — гострий
цистит; 14 — туберкульоз сечового міхура;

15 — рак передміхурової залози; 16 — аденома
передміхурової залози; 17 — пухлина сечівника.

грамів на літр. Несправжня (позанир-
кова) протеїнурія виникає, коли з во-
гнища запалення або кровотечі в
нирці в сечу потрапляють лейкоцити
або еритроцити і внаслідок їх розпа-
ду вивільняється білок. Таким самим
є механізм позаниркової протеїнурії
при ураженні сечових шляхів або пе-
редміхурової залози.

Справжня (ниркова) протеїнурія
буває клубочковою і канальцевою, мо-
жливі змішані форми. Розрізняють
клубочкову і канальцеву протеїнурію
за допомогою сучасних імунологічних
методів. При урологічних захворюван-
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нях (пієлонефрит, туберкульоз нирки,
пухлини нирки і сечовивідних шля-
хів) протеїнурія здебільшого буває
справжньою канальцевою або неспра-
вжньою. При цьому вона рідко дося-
гає високого рівня — зазвичай не пе-
ревищує 1 г/л. Лише при інтенсивних
кровотечах наявність великої кілько-
сті зруйнованих еритроцитів зумовлює
значну несправжню протеїнурію.

Особливим видом наявності білка
в сечі є ортостатична протеїнурія, яка
інколи реєструється у дітей і підліт-
ків у вертикальному положенні тіла.

Лейкоцитурія — збільшена кіль-
кість лейкоцитів у сечі. Лейкоциту-
рія є практично постійним супутни-
ком запальних захворювань органів
сечової системи і передміхурової за-
лози. У нормі в сечі при загальному
аналізі лейкоцити або відсутні, або
становлять не більш ніж 5 у полі зору,
а при дослідженні кількості лейкоци-
тів у сечі за добу (проба Каковсько-
го—Аддіса) або в 1 мл сечі (проба Не-
чипоренка) — відповідно не більш ніж
2 млн і 2 тис. Для активного запаль-
ного процесу окрім звичайних лей-
коцитів характерні особливі їх фор-
ми — клітини Штернгеймера-Маль-
біна й активні лейкоцити. Активні
лейкоцити — це живі лейкоцити, які
зберегли біологічну активність мем-
бран і спроможність до броунівсько-
го руху в нативному мазку. Клітини
Штернгеймера-Мальбіна — це лейко-
цити, які змінили властивості внаслі-
док зміни осмотичної густини сечі.

Локалізацію запального процесу
визначають за допомогою трисклянко-
вої проби. Відповідно розрізняють іні-
ціальну, термінальну і тотальну лей-
коцитурію. Якщо лейкоцитурія вища
у першій склянці, імовірним є запа-
лення сечівника, якщо вона вища у
третій склянці — запалення передмі-
хурової залози та сім'яних міхурців,
якщо у всіх порціях — запалення
може локалізуватись у нирках, сечо-
вих шляхах, сечовому міхурі. За сту-
пенем лейкоцитурії можна оцінюва-
ти інтенсивність запального процесу.

При мікроскопічному дослідженні
сечі можна виявити також бактеріу-
рію, тобто наявність бактерій у сечі.

Можна приблизно визначити їх кіль-
кість: велика, помірна, незначна. Точ-
ніше ступінь бактеріурії визначають
за допомогою посіву сечі на живиль-
ні середовища. Слід пам'ятати, що
сеча здорової людини є стерильною.

Посів сечі дає змогу не тільки ви-
явити збудник, а й визначити його кі-
лькісний вміст. При мікробному чис-
лі 105 в 1 мл та більше процес можна
вважати інфекційно-запальним. Для
точнішого визначення локалізації
процесу можна використовувати три-
склянкову пробу. Характер мікрофло-
ри при запальних захворюваннях ор-
ганів статевої системи визначають за
допомогою бактеріологічного дослі-
дження еякуляту, секрету передміху-
рової залози. Для виявлення деяких
збудників потрібні спеціальні методи
дослідження, зокрема імунологічні та
електронно-мікроскопічні.

Циліндрурія більш характерна не
для урологічних, а для нефрологічних
захворювань (гломерулонефрит, неф-
ротичний синдром і т.ін.). Розрізня-
ють справжні циліндри (гіалінові, зе-
рнисті, воскоподібні) і несправжні
(складаються з міоглобіну, солей се-
чової кислоти, бактерій). При уроло-
гічних захворюваннях у сечі іноді
з'являються гіалінові циліндри в не-
великій кількості: один-три в полі
зору при загальному аналізі.

Уратурія — висока концентрація
солей сечової кислоти в сечі, карбо-
натурія — висока концентрація кар-
бонатів, оксалурія — висока концен-
трація оксалатів, фосфатурія — ви-
сока концентрація фосфатів. Розріз-
няють справжню (при порушенні об-
міну речовин і т.ін.) і несправжню (на-
слідок інфекції сечових шляхів) фос-
фатурію.

У сечі виявляють і клітини епіте-
лію, які дуже рідко мають діагности-
чне значення. Важливим є виявлен-
ня атипових клітин при цитологіч-
ному дослідженні, до якого вдаються
при підозрі на злоякісне новоутво-
рення.

Гідатидурія — поява в сечі дріб-
них міхурців ехінокока, які потрап-
ляють у сечові шляхи з ураженої ехі-
нококом нирки. Мікроскопія сечі мо-
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же виявити друзи актиноміцет, інші
гриби. При шистосомозі в сечі наявні
яйця шистосом.

ПАТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ СПЕРМИ

Зміни сперми часто є причиною чо-
ловічої неплідності. До обов'язкових
досліджень належать посів еякуляту
на флору і визначення її чутливості
до антибіотиків, а також спермогра-
ми для виявлення порушень сперма-
тогенезу. Оцінюють сперматозоїди і
сім'яну рідину. Нормоспермія — стан,
при якому всі параметри спермогра-
ми перебувають у межах норми. Олі-
гозооспермія — патологічний стан, при
якому концентрація сперматозоїдів не
перевищує 20 млн/мл або 40 млн в
еякуляті. Тератоспермія — патоло-
гічний стан, при якому понад 50%
сперматозоїдів характеризуються па-
тологічною морфологією. Астенозоо-
спермія — патологічний стан, при
якому понад 50% сперматозоїдів ха-
рактеризуються патологічною рухомі-
стю. Азооспермія — патологічний стан,
при якому в еякуляті відсутні спер-
матозоїди (можлива наявність клітин
сперматогенезу). Аспермія — відсут-
ність еякуляту.

Часто причинами азооспермії та
олігозооспермії є інфекційні захворю-
вання, отруєння, вплив шкідливого
виробництва, ушкодження або захво-
рювання яєчок, варикозне розширен-
ня вен сім'яного канатика, що при-
зводять до дегенеративних змін гер-
мінативного епітелію яєчок.

Некроспермія — переважання в сі-
м'яній рідині нежиттєздатних спер-
матозоїдів при достатній кількості
останніх. Некроспермія може вини-
кати при захворюваннях придатків
яєчка, передміхурової залози, сім'яних
міхурців.

Гемоспермія — наявність домішок
крові в еякуляті — симптом, що свід-
чить про запалення чи пухлинний
процес у чоловічих статевих органах
або сечовивідному каналі (сечівнику).
Симптомом запальних захворювань
як передміхурової залози, так і сім'я-
них міхурців є також піоспермія (по-
ява лейкоцитів у спермі).

ВИДІЛЕННЯ ЗІ СЕЧІВНИКА

У нормі зі сечівника крім сечі може
виділятись лише незначна кількість
прозорих слизистих виділень при ста-
тевому збудженні та сперма наприкін-
ці статевого акту або під час полюцій.
Усі інші виділення зі сечівника є па-
тологічними. Патологічні виділення зі
сечівника найчастіше бувають гнійни-
ми і є симптомом уретриту. У разі дво-
склянкової проби помутніння сечі спо-
стерігається в першій порції.

Уретрорагія — виділення крові із
зовнішнього отвору сечівника. Від
гематурії вона відрізняється тим, що
кров виділяється незалежно від акту
сечовипускання. Уретрорагія є озна-
кою патологічного процесу, що лока-
лізується дистально щодо зовнішого
сфінктера уретри. Зазвичай вона спо-
стерігається при травмах сечівника,
рідше — при пухлинах, гострому за-
паленні сечівника.

Простаторея — виділення з про-
стати через сечівник невеликої кіль-
кості білуватої рідини наприкінці
акту сечовипускання, під час дефека-
ції або натужуванні. Це симптоми
простатиту. Простаторею слід відріз-
няти від виділення секрету залоз се-
чівника. Простаторея спостерігається
також у стані спокою, а секрет виді-
ляється під час ерекції. Наявність
простатореї підтверджується при мі-
кроскопії виділень.

Сперморея — виділення зі сечівни-
ка при натужуванні густої білувато-
жовтої рідини (сперми) поза статевим
актом без ерекції та еякуляційних
поштовхів. Причиною цього рідкісно-
го симптому можуть бути везикуліт,
простатит, колікуліт, ушкодження або
захворювання відділів спинного моз-
ку, в яких розміщений центр еякуля-
ції. При мікроскопічному досліджен-
ні виділень у них виявляють сперма-
тозоїди.
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Р о з д і л б

ЛАБОРАТОРНІ

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Лабораторні методи дослідження є
основою діагностики багатьох уроло-
гічних захворювань. Вони широко
використовуються у клінічній прак-
тиці. Загальний клінічний аналіз кро-
ві виявляє при гострих гнійно-запа-
льних захворюваннях сечостатевих
органів лейкоцитоз із зсувом лейко-
цитарної формули вліво, а при хроні-
чних запальних захворюваннях і пух-
линах — збільшення ШОЕ. Біохіміч-
ний аналіз крові з визначенням вміс-
ту цукру, холестерину, білірубіну, за-
гального білка і його фракцій, а та-
кож печінкові проби важливі в уро-
логічній практиці тому, що при бага-
тьох захворюваннях нирок порушена
також функція печінки.

Особливе значення при обстежен-
ні урологічного хворого мають резуль-
тати аналізу крові, що характеризу-
ють стан функцій нирок — концент-
рація сечовини, креатиніну в сироват-
ці крові, водно-електролітний баланс,
кислотно-лужна рівновага. Викорис-
товують ті чи інші методи досліджен-
ня індивідуально на підставі даних
попереднього обстеження.

МІКРОСКОПІЧНЕ
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСАДУ СЕЧІ

Елементи осаду сечі можна поділяти
на неорганічний і органічний осад. До
неорганічного осаду належать усі солі,
що осіли в сечі у вигляді кристалів
або аморфних солей, кристали органіч-
них речовин; до органічного осаду —
всі клітинні елементи (епітеліальні
клітини, циліндри, еритроцити, лейко-
цити).

Клітини плоского епітелію є вели-
кими багатокутними, рідше кругляс-
тими, мають одне ядро і світлу дріб-
нозернисту протоплазму. Вони потра-
пляють у сечу з піхви, зовнішніх ста-
тевих органів, сечівника, сечового мі-
хура і сечових шляхів, майже завжди
наявні в сечі здорових людей, тому не
мають особливого діагностичного зна-

чення. Розташування їх шарами свід-
чить про метаплазію слизової оболо-
нки і може спостерігатися при лей-
коплакії сечового міхура і сечових
шляхів.

Клітини перехідного епітелію ма-
ють різноманітні розміри, форму і до-
сить масивне ядро. Перехідний епіте-
лій вистилає слизову оболонку сечово-
го міхура, сечоводів, ниркових мисок,
проток передміхурової залози і прос-
татичного відділу сечівника. Тому
клітини перехідного епітелію можуть
з'являтися в сечі при різноманітних
захворюваннях сечостатевих органів.

Клітини ниркового епітелію від-
різняються від епітелію сечових шля-
хів, що розміщені нижче, меншим
розміром (вони в 1,5-2 рази більші
за лейкоцити). Вона має багатокутну
або круглясту форму і масивне ядро.
Клітини ниркового епітелію виявля-
ються в сечі при ураженні ниркової
тканини, інтоксикаціях, розладах кро-
вообігу. Про ниркове походження епі-
теліальних клітин свідчить одночас-
ний вміст в осаді сечі зернистих і епі-
теліальних циліндрів.

У нормі еритроцити в осаді сечі
при її аналізі відсутні, проте при кі-
лькісному визначенні формених еле-
ментів в 1 мл сечі здорової людини
може виявлятися до 1000, а в добовій
сечі — до 1 млн еритроцитів. Тільки
у разі наявності еритроцитів у кож-
ному полі зору мікроскопа або якщо
їхня кількість перевищує 2000 в 1 мл
сечі або 2 млн у добовій сечі, можна
діагностувати еритроцитурію. Кіль-
кість формених елементів визначають
також у сечі, виділеній за добу (метод
Каковського-Аддіса), за 1 год (метод
Рофе), за 1 хв (метод Амбюрже); кіль-
кість формених елементів в 1 мл сечі
(метод Нечипоренка) або в 1 мм3 не-
центрифугованої сечі (метод Станс-
філда-Вебба).

Еритроцити мають вигляд досить
правильних дисків із подвійним кон-
туром. Зернистість і ядро в них від-
сутні. У сильно концентрованій або
кислій сечі вони зморщуються, стають
нерівними. У гіпотонічній або луж-
ній сечі еритроцити набухають і
центральний просвіт у них зникає.
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Часто при цьому вони лопаються,
втрачають кров'яний пігмент і стають
цілком безбарвними. Це в більшості
випадків є ознакою гематурії нирко-
вого походження, як і наявність кро-
в'яних циліндрів. З метою визначен-
ня джерела гематурії вдаються до
трисклянкової проби.

В осаді сечі можуть бути справжні
циліндри: гіалінові, епітеліальні, зер-
нисті, воскоподібні, що складаються з
білка і є відбитками ниркових кана-
льців, і несправжні циліндри, які утво-
рилися зі солей — уратів, лейкоцитів,
бактерій, слизу. Справжня циліндр-
урія характерна головним чином для
гломерулонефриту і нефрозу. Гіаліно-
ві циліндри спостерігаються при за-
хворюваннях нирок і навіть за відсу-
тності ниркової патології внаслідок
фізичного напруження, лихоманки.
Тому наявність гіалінових циліндрів
не є патогномонічною ознакою того чи
іншого захворювання нирок. Епітелі-
альні та зернисті циліндри з'являють-
ся в сечі у випадках переродження і
десквамації епітеліальних клітин
ниркових канальців або запального
процесу в нирках. Воскоподібні ци-
ліндри здебільшого свідчать про тя-
жкий хронічний процес у нирках,
жирові циліндри — про жирове пере-
родження нирок. Наявність фібрино-
вих плівок у сечі спостерігається при
запальних захворюваннях сечових
шляхів, особливо часто при гострому
циститі. При фібринурії можна вияви-
ти в сечі нитки фібрину або утворен-
ня фібринового згустка.

Мікроби не проникають із крові в
сечу через неушкоджені нирки. Під
бактеріурією розуміють наявність ба-
ктерій у свіжовипущеній сечі внаслі-
док інфекціино-запального процесу в
органах сечової системи або статевих
органах чоловіка. Проте наявність
мікробів у сечі не обов'язково є озна-
кою бактеріурії, тому що приблизно в
10% здорових чоловіків і жінок у пе-
редньому відділі сечівника вегетує
мікрофлора.

Для виявлення бактеріурії засто-
совують методи визначення кількос-
ті мікробів в 1 мл сечі з огляду на те,
що при гнійно-запальному процесі в

нирках або сечових шляхах виявля-
ється 100 тис. і більше мікробів в 1
мл сечі, а при забрудненні її мікро-
флорою сечівника — значно менше.
Зокрема, вміст 103-104 бактерій в 1
мл сечі здебільшого не має діагности-
чного значення. У дітей раннього віку
і новонароджених бактеріурією вва-
жають наявність 102-103 мікробних
тіл в 1 мл сечі. Визначити ступінь ба-
ктеріурії можна за допомогою посіву
сечі, мікроскопії осаду і хімічних ре-
активів.

Іноді при лейкоцитурії після посі-
ву сечі на звичайне живильне середо-
вище ріст колоній мікробів не відбу-
вається. Це так звана асептична піу-
рія, що може бути зумовлена декіль-
кома причинами: 1) наявністю L-фор-
ми бактерій і протопластів; 2) відсут-
ністю росту мікробів внаслідок інтен-
сивної антибактеріальної терапії; 3)
наявністю запального процесу, спри-
чиненого специфічною мікрофлорою,
головним чином туберкульозними
мікобактеріями, хламідіями, вірусною
інфекцією або грибами типу Candida.
У таких випадках потрібні спеціаль-
ні дослідження сечі для виявлення
збудників хвороби. L-форми бактерій
і протоплазми утворюються під впли-
вом антибіотиків, антитіл, комплеме-
нту і лізоциму. Для виявлення цих
форм бактерій посів сечі здійснюють
на спеціальне живильне середовище.

ТТХ-тест. Трифенілтетразолій-хло-
рид (ТТХ) — органічна речовина, що є
оксидаційно-відновним індикатором:
під дією дегідрогеназ, які утворюють-
ся внаслідок життєдіяльності бакте-
рій, відновлюється протягом 4...10 год
із безбарвної розчинної у воді речо-
вини в червоний трифенілформазан,
що не розчиняється у воді. Даний тест
застосовують головним чином для
виявлення значної бактеріурії.

Автоматизовані методи виявлен-
ня бактеріурії уможливлюють масо-
ве обстеження для виявлення захво-
рювань при диспансеризації населен-
ня. Дані методи ґрунтуються на ви-
значенні власне бактерій або їхніх ме-
таболітів, продуктів життєдіяльності
в живильних середовищах. За прин-
ципом виявлення і методу реестра-
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ції їх можна розділити на фото- і кон-
дуктометричні, електрохімічні, коло-
риметричні, біолюмінісцентні, радіоме-
тричні і т. ін. Основним недоліком
пришвидшених методів визначення
бактеріурії є те, що тільки при висо-
ких титрах бактеріурії (понад 104) бу-
дуть отримані вірогідні результати.

Визначення чутливості мікрофло-
ри сечі до антибактеріальних препа-
ратів. Методи визначення чутливос-
ті мікроорганізмів до антибактеріаль-
них препаратів, які застосовуються в
даний час (метод дифузії в агар із ви-
користанням стандартних паперових
дисків, просочених антибіотиками, таб-
леток, циліндриків), мають істотні не-
доліки. Найбільшим недоліком цих
методів є те, що кінцеві результати
можна отримати тільки через 2-4 до-
би після початку дослідження.

Визначення джерела бактеріурії.
Для такого визначення останнім ча-
сом застосовується метод досліджен-
ня бактерій сечі, вкритих антитілами,
який запровадили Thomas і співавт.
(1974). Метод полягає в тому, що при
нирковій інфекції бактерії, контакту-
ючи з імунологічно активними тка-
нинами, вкриваються антитілами, чого
не спостерігається при локалізації
інфекції в сечовому міхурі. Вкриті
антитілами бактерії виявляються в
сечі імунофлуоресцентним методом.

Виявлення збудників специфічної
інфекції. Хламідійна інфекція поши-
рюється внаслідок статевих зносин,
побутових контактів, а також під час
проходження плоду інфікованими по-
логовими шляхами і спричиняє запа-
льні захворювання слизових оболонок
сечостатевих органів. Один із мето-
дів виділення хламідіи ґрунтується на
використанні жовткових мішечків
курячих ембріонів, інший — на виді-
ленні хламідіи у культурі клітин.

Можна застосовувати три методи
лабораторної діагностики хламідіозів:
виявлення морфологічних структур
мікроорганізмів у зскрібках з уретри
при забарвленні за Романовським-Гі-
мзе, визначення антигенів хламідіи у
зскрібках з уретри при забарвленні
методом флуоресціюючих антитіл у
прямій модифікації (МПФА) за зага-

льноприйнятою методикою і виділен-
ня мікроорганізмів у культурі клітин.
Протягом останніх років поширився
метод ДНК-діагностики збудників
специфічної інфекції, що ґрунтуєть-
ся на застосуванні полімеразної лан-
цюгової реакції.

Вважається доведеним, що мікоба-
ктерії туберкульозу, як і інші мікро-
організми, не проникають у сечу че-
рез неушкоджені нирки. Тому важ-
ливе значення в діагностиці туберку-
льозу нирок набуває виявлення міко-
бактерій туберкульозу за допомогою
мікроскопії осаду сечі, забарвленого
за Цилем-Нільсоном (бактеріоскопі-
чний метод), і посіву сечі на спеціаль-
не живильне середовище Прейс-Шко-
льникової (бактеріологічний метод).
При негативному результаті бакте-
ріоскопії звичайного мазка досліджу-
ють сечу методом флотації. При до-
слідженні під мікроскопом у сечі
можна виявити друзи актиноміцет,
яйца піистосом, дрібні міхурці ехіно-
кока.

Лейкоцитурія. Залежно від кіль-
кості лейкоцитів у сечі застосовують
два терміни: піурія і лейкоцитурія.
Піурія — наявність гною, що макро-
скопічно виявляється в сечі. У здоро-
вих людей у сечі постійно міститься
невелика кількість лейкоцитів. Лей-
коцитурією вважають наявність в оса-
ді сечі шести і більше лейкоцитів у
полі зору мікроскопа. Орієнтовно ви-
значити джерело піурії можна за до-
помогою трисклянкової проби. У ви-
явленні лейкоцитурії винятково
важливе значення має методика збо-
ру сечі. У жінок сеча може бути за-
бруднена під час акту сечовипускан-
ня виділеннями з піхви, у чоловіків —
із препуціального мішка, у дівчаток —
із вульви. Тому сечу слід збирати пі-
сля ретельної обробки зовнішніх ста-
тевих органів і зовнішнього отвору
уретри антисептичними розчинами.

Правильно інтерпретувати отрима-
ні дані при невеликій кількості лей-
коцитів в осаді сечі буває нелегко. З
огляду на це у сумнівних випадках
застосовують кількісні методи вияв-
лення лейкоцитурії. Вони полягають
у підрахунку кількості лейкоцитів у
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певному об'ємі сечі або в сечі, що ви-
ділена хворим за певний період часу.
Наприклад, визначають кількість фор-
мених елементів у сечі, виділеній за
добу (метод Каковського-Аддіса), за
1 год (метод Рофе), за 1 хв (метод Ам-
бюрже); кількість формених елемен-
тів в Імл сечі (метод Нечипоренка)
або в 1 мм3 нецентрифугованої сечі
(метод Стансфілда-Вебба). В основі
всіх кількісних методів дослідження
лежить визначення кількості форме-
них елементів (окремо лейкоцитів,
еритроцитів і циліндрів) в 1 мм3 оса-
ду сечі за допомогою лічильної каме-
ри (гемоцитометра).

Метод Каковського-Аддіса. У
1910 р. А.Ф.Каковський першим за-
пропонував замінити прийнятий ме-
тод дослідження осаду сечі більш то-
чним кількісним визначенням у ньо-
му формених елементів. Через 15 ро-
ків Addis (1925) розробив методику
визначення формених елементів у до-
бовій сечі, багато в чому аналогічну
методу Каковського. Сечу збирають
протягом 10 або 12 год, найзручніше
нічну порцію (від 22 до 8 год ранку).

Метод Нечипоренка. Найбільш по-
ширений у нашій країні метод підра-
хунку формених елементів в 1 мл сечі,
запропонований у 1961р. А.З.Нечи-
поренком. Беруть 10 мл сечі, центри-
фугують і залишають у пробірці 1 мл
сечі разом з осадом. Визначають на-
явність формених елементів в 1 мм3

осаду сечі, а відтак обчислюють кіль-
кість лейкоцитів в Імл.

Методи виявлення прихованої лей-
коцитурії. Відсутність змін у сечі та
клінічно вираженого загострення не-
рідко утруднює діагностику. З огляду
на це та з метою виявлення прихова-
ної лейкоцитурії почали застосовува-
ти провокаційні проби, що дають змо-
гу отримати у хворих на хронічний
пієлонефрит збільшену кількість лей-
коцитів у сечі. У даний час застосо-
вують пірогенний, преднізолоновий,
парафіновий, озокеритовий та інші
провокаційні тести.

Преднізолоновий тест проводять за
такою методикою. Ранком збирають
середню порцію сечі при самостійно-
му сечовипусканні. Відтак повільно
4 Урологія

протягом З...5хв внутрішньовенно
вводять 30...50 мг (залежно від маси
тіла хворого) преднізолону, розведено-
го в 10 мл ізотонічного розчину хло-
риду натрію. Приблизно через 3...4
год після введення преднізолону і на-
ступного ранку аналогічно збирають
сечу на дослідження. Визначають кі-
лькість лейкоцитів та інших форме-
них елементів в 1 мл кожної порції
сечі, а також наявність в осаді сечі
клітин Штернгеймера-Мальбіна, або
активних лейкоцитів. Тест вважаєть-
ся позитивним за наявності понад
4000 лейкоцитів в 1 мл сечі після вве-
дення преднізолону і появи в осаді
сечі клітин Штернгеймера-Мальбіна,
або активних лейкоцитів.

Морфологічні дослідження лейко-
цитів сечі. Штернгеймер і Мальбін
довели, що лейкоцити сечі відрізня-
ються один від одного зовнішнім ви-
глядом і залежно від морфологічних
особливостей забарвлені в червоний
або в блідо-блакитний колір. Лейко-
цити блакитного кольору бувають
двох видів. Лейкоцити першого виду
не відрізняються від звичайних сег-
ментоядерних. Лейкоцити другого
виду вдвічі-втричі більші, округлої
форми, іноді з вакуолізацією прото-
плазми. Лейкоцити другого виду на-
зивають клітинами Штернгеймера-
Мальбіна. Вони є звичайними життє-
здатними сегментоядерними нейтро-
фільними лейкоцитами, що проника-
ють у сечу з осередку запалення в
нирковій паренхімі та змінюють фор-
му в певних умовах, із яких найваж-
ливішими є зміни осмотичних влас-
тивостей сечі й осмотичної резистен-
тності лейкоцитів, що потрапили в
сечу.

Клітини Штернгеймера-Мальбіна
виявляють приблизно в 50% хворих
на гострий пієлонефрит і у 25% хво-
рих на хронічний пієлонефрит. Клі-
тини Штернгеймера-Мальбіна не є
патогномонічними для пієлонефриту,
оскільки можуть виявлятись у сек-
реті передміхурової залози, виділен-
нях з піхви. Якщо в сечу не потра-
пив секрет передміхурової залози і
піхвовий вміст, то клітини Штернгей-
мера-Мальбіна свідчать про наявність
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неспецифічного запального процесу в
нирці і його активність, тому що лей-
коцити даного виду практично відсу-
тні в сечі при гострому і хронічному
циститі.

Активні лейкоцити. З огляду на
те, що життєздатні лейкоцити пере-
творюються в сечі на клітини Штерн-
геймера-Мальбіна лише при низькій
осмотичній концентрації і тому да-
леко не завжди можуть бути виявле-
ні, В.С.Рябинський і В.Е.Родоман
(1966) запропонували методику до-
слідження в осаді сечі активних лей-
коцитів. Метод ґрунтується на тому,
що життєздатні лейкоцити, що потра-
пили в сечові шляхи з осередку запа-
лення в нирці, обов'язково перетворю-
ються в сечі з низьким осмотичним
тиском на великі клітини з рухоми-
ми гранулами протоплазми. Про на-
явність активних лейкоцитів свідчить
поява великих світло-блакитних лей-
коцитів із рухомими гранулами. Ак-
тивні лейкоцити виявляють у 87,8%
хворих на гострий пієлонефрит і в
79,8% хворих на хронічний пієло-
нефрит.

Дослідження профілю лейкоциту-
рії. При дослідженні осаду сечі хво-
рих після трансплантації нирок ви-
являється переважання лімфоцитів.
При пієлонефриті в дітей переважає
нейтрофільний профіль лейкоцитурії,
а при гломерулонефриті — лімфоци-
тарний. Завдяки цьому дослідження
профілю лейкоцитурії використову-
ють для диференціальної діагности-
ки нефропатій, а також для виявлен-
ня реакції відторгнення внаслідок
гнійно-запального процесу в транс-
плантованій нирці.

Глюкозурія. У здорових людей мі-
ститься до 0,2 г глюкози в і л сечі, що
не вдається виявити за допомогою
звичайних проб. Поява глюкози в сечі
(глюкозурія) може бути наслідком
фізіологічної гіперглікемії (алімента-
рної, емоційної, лікарської) або різних
захворювань (цукровий діабет, гіпер-
тиреоз, синдром Іценка-Кушінга, за-
хворювання печінки, нирок, подраз-
нення ЦНС). Для оцінки ступеня глю-
козурії визначають кількість глюко-
зи, що виділяється зі сечею за добу.

Протеїнурія. У здорової людини
вміст білка в добовій сечі є невели-
ким. Виділення значної кількості бі-
лка, при якому звичайні якісні проби
на білок у сечі стають позитивними,
називається протеїнурією. Розрізня-
ють ниркову (справжню) і позанир-
кову (несправжню) протеїнурію. При
нирковій протеїнурії білок у сечу про-
никає безпосередньо з крові внаслідок
збільшення фільтрації його клубоч-
ками нирки або зниження канальце-
вої реабсорбції.

Ниркова (справжня) протеїнурія
буває функціональною або органічною.
Поширені види функціональної нир-
кової протеїнурії: фізіологічна про-
теїнурія новонароджених, що зникає
на 4-10-й день після народження, а в
недоношених — дещо пізніше; орто-
статична альбумінурія, що характер-
на для дітей віком 7-18 років і з'яв-
ляється тільки у вертикальному по-
ложенні тіла; транзиторна альбуміну-
рія, причиною котрої можуть бути різ-
номанітні захворювання органів трав-
лення, тяжка анемія, опіки, травми або
фізіологічні чинники: фізичне пере-
вантаження, переохолодження, силь-
ні емоції, їжа, багата на білок,тощо.

Органічна (ниркова) протеїнурія
спостерігається внаслідок потраплян-
ня в сечу білка з крові через ушко-
джені ділянки ендотелію ниркових
клубочків при захворюваннях нирок
(гломерулонефрит, нефроз, нефроскле-
роз, амілоїдоз, нефропатія вагітних),
розладах ниркової гемодинаміки (ни-
ркова венна гіпертензія, гіпоксія), тро-
фічному і токсичному (зокрема, фар-
мацевтичному) впливі на стінки ка-
пілярів клубочків.

Позаниркова (несправжня) проте-
їнурія, при якій джерелом білка в сечі
є домішки лейкоцитів, еритроцитів, бак-
терій, клітин уротелію, спостерігаєть-
ся при урологічних захворюваннях
(сечокам'яна хвороба, пухлини нирок
і сечових шляхів, туберкульоз нирок і
т.ін.). Більшість якісних і кількісних
методів визначення білка в сечі поля-
гають у його коагуляції в об'ємі сечі
або на межі середовищ (сечі та кисло-
ти). Із якісних методів визначення біл-
ка в сечі поширена уніфікована проба
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зі сульфосаліциловою кислотою і кіль-
цева проба Геллера. Із кількісних ме-
тодів найчастіше застосовуються: уні-
фікований метод Брандберга-Ро-
бертса-Стольникова, в основу якого по-
кладена кільцева проба Геллера; фо-
тоелектроколориметричний метод кі-
лькісного визначення білка в сечі за
помутнінням, що утворюється при до-
даванні сульфосаліцилової кислоти;
біуретовий метод. Для швидшого ви-
явлення білка в сечі застосовують ко-
лориметричний метод із використан-
ням індикаторного паперу.

Фільтрація білків плазми крові
підпорядковується певній закономір-
ності: чим більша молекулярна маса
білка, який екскретує в сечу, тим мен-
ший його кліренс і тим нижча кон-
центрація його в залишковій сечД.
Протеїнурія, що відповідає цій зако-
номірності, є селективною на відміну
від неселективної, для якої характер-
ним є спотворення виведеної законо-
мірності. Виявлення білка в сечі з від-
носно великою молекулярною масою
свідчить про відсутність вибірковості
ниркового фільтра і виражене його
ураження. У цих випадках йдеться
про низьку селективність протеїнурії.
Тому в даний час білкові фракції сечі
здебільшого визначають методами
електрофорезу в крохмальному і по-
ліакриламідному гелі. За результата-
ми цих досліджень можна судити про
селективність протеїнурії. Вивчення
кліренсів індивідуальних білків пла-
зми дає змогу отримати вірогідні ві-
домості про стан фільтраційних база-
льних мембран клубочків нирки.

Клінічно значущим є бета-2-мік-
роглобулін. Завдяки низькій молеку-
лярній масі (відносна молекулярна
маса 1800) він вільно проходить че-
рез клубочки нирки і майже цілком
реабсорбується в проксимальних ка-
нальцях. Це дає змогу використову-
вати кількісне визначення бета-2-мі-
кроглобуліну в крові і сечі для ви-
значення клубочкової фільтрації та
здатності нирок до резорбції протеї-
нів у проксимальних канальцях.

Концентрація бета-2-мікроглобулі-
ну в крові збільшується при захво-
рюваннях, що супроводжуються пору-

шенням клубочкової фільтрації, зок-
рема при гострому і хронічному гло-
мерулонефриті, полікістозі нирок, неф-
росклерозі, діабетичній нефропатії,
гострій нирковій недостатності. Кон-
центрація бета-2-мікроглобуліну в
сечі підвищується при захворюваннях
із порушенням реабсорбційної фун-
кції канальців. Проте при інтерпре-
тації результатів дослідження треба
враховувати, що будь-яке підвищен-
ня температури завжди супроводжу-
ється збільшенням екскреції бета-2-
мікроглобуліну з сечею.

Порфірини — органічні речовини,
котрі містяться у складних білках. У
нормі зі сечею виділяється невелика
кількість порфіринів (до 30 мг на до-
бу). Сюди належать простетичні гру-
пи гемоглобіну, міоглобіну, цитохро-
мів, ферментів каталази і пероксида-
зи. При порушеннях порфіринового
обміну порфірини можуть відклада-
тись у кістках та інших тканинах. Ви-
ражена порфіринурія спостерігається
при порушеннях порфіринового обмі-
ну внаслідок тривалого вживання су-
льфаніламідних препаратів. Ці лікар-
ські речовини, накопичуючись в
організмі, можуть впливати на порфі-
риновий обмін, спричиняючи уражен-
ня центральної нервової системи, пе-
чінки.

Гематопорфірин — кров'яний пі-
гмент, котрий не містить заліза. За
наявності гематопорфірину сеча набу-
ває темно-червоного, а інколи і синю-
вато-червоного кольору. Гематопорфі-
рин з'являється у сечі при гострому
отруєнні свинцем. Його можна вияви-
ти спектроскопічно. Виділення пор-
фіринів зі сечею збільшується при
ревматизмі, поліомієліті, пневмонії,
авітамінозі РР (пелагрі), захворюван-
нях крові (анеміях та лейкозах), алер-
гічних станах, деяких захворюваннях
шлунково-кишкового тракту, уражен-
нях печінки. Значну частину порфі-
ринів організм людини отримує із
продуктами харчування — м'ясом,
овочами (екзогенні порфірини). По-
трапивши у кишку, порфірини всмок-
туються у кров і через ворітну вену
надходять до печінки. У печінці вони
перетворюються на копропорфірини.
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Більша їх частина виділяється зі жов-
чю і входить до складу калових мас,
решта залишається у крові та сечі. Із
сечею виділяються у нормі тільки
уропорфірини. Порфірини ендогенно-
го походження утворюються в орга-
нізмі із продуктів розщеплення гемо-
глобіну та міоглобіну, а також внаслі-
док синтезу із глікоколу та янтарної
кислоти, і є проміжним продуктом
при утворенні гемоглобіну, дихальних
ферментів та міоглобіну.

Неплазмові (тканинні) уропротеї-
ни. Крім білків плазми крові, у сечі
можуть бути неплазмові (тканинні)
протеїни. Склад неплазмових протеї-
нів надзвичайно різноманітний: глі-
копротеїни, гормони, антигени, фермен-
ти (ензими) тощо.

Середні молекули (CM) — це так
звані білкові токсини. Фізична струк-
тура їх невідома. До складу CM вхо-
дить щонайменше ЗО пептидів: окси-
тоцин, вазопресин, ангіотензин, глюка-
гон, адренокортикотропний гормон і
т.ін. Надмірне накопичення CM спо-
стерігається при зниженні функції
нирок. Вони мають різну біологічну
дію, спричиняють вторинну імуноде-
пресію, вторинну анемію, пригнічують
біосинтез білка і еритропоез, гальму-
ють активність багатьох ферментів,
порушують перебіг фаз запального
процесу. Рівень СМ у крові та сечі
визначають скринінговим тестом, а
також за допомогою спектрофотоме-
трії. За норму приймають вміст СМ у
крові, що становить 0,24±0,02 ум. од.,
у сечі — 0,312±0,09 ум. од. Як нор-
мальні продукти життєдіяльності ор-
ганізму вони виділяються з нього в
нормі нирками завдяки гломеруляр-
ній фільтрації на 95% .

При мієломній хворобі і макрогло-
булінемії Вальденстрема в сечі вияв-
ляють білок Бенс-Джонса. Метод ви-
явлення цього білка в сечі ґрунтуєть-
ся на реакції термопреципітації. З
цілковитою вірогідністю його можна
виявити у сечі імуноелектрофоретич-
ним методом із використанням спе-
цифічних сироваток.

Дослідження ферментів у крові та
сечі. При патологічному процесі спо-
стерігаються глибокі порушення жит-

тєдіяльності клітин, що супроводжу-
ється виходом внутрішньоклітинних
ферментів у рідинні середовища ор-
ганізму. Дослідження нефрона люди-
ни і тварин виявили в окремих його
частинах високу ферментативну ди-
ференціацію. У клубочках нирки є
відносно небагато різноманітних ен-
зимів. Клітини ниркових канальців,
особливо проксимальних відділів, міс-
тять максимальну кількість ензимів,
висока активність спостерігається в
петлі Генле, прямих канальцах і збір-
них трубочках. Зміни активності
окремих ензимів при різноманітних
захворюваннях нирок залежать від
характеру, гостроти і локалізації про-
цесу. Вони спостерігаються перед по-
явою морфологічних змін у нирках.

Оскільки різноманітні ферменти
чітко локалізовані у нефроні, визна-
чення того чи іншого ферменту в сечі
може сприяти топічній діагностиці
патологічного процесу в нирках, ди-
ференційній діагностиці ниркових
захворювань і визначенню динаміки
процесу в нирковій паренхімі. Для
диференційної діагностики визнача-
ють активність у крові та сечі таких
ферментів: лейцинамінопептидази
(ЛАП), кислої фосфатази (КФ), луж-
ної фосфатази (ЛФ), лактатдегідроге-
нази (ЛДГ), альдолази, глютаміно-ща-
влевооцтової трансамінази (ГЩТ),
трансамідинази і т.ін. Активність фер-
ментів у сироватці крові та в сечі ви-
значають за допомогою біохімічних,
спектрофотометричних, хроматографі-
чних, флуориметричних і хемілюмі-
нісцентних методів.

Кетонові (ацетонові) тіла склада-
ються з ацетону, ацетооцтової і Р-ок-
симасляної кислот. У нормі у здоро-
вої людини кетонові тіла виявляють-
ся після тривалого споживання жир-
ного м'яса та їжі, майже цілковито
позбавленої вуглеводів. Відомо, що
білки, жири та вуглеводи можуть роз-
щеплюватися в організмі до кінцевих
продуктів обміну — вуглекислоти та
води. Розщеплення жиру в тканинах
відбувається під дією ліполітичних
ферментів (тканинних ліпаз) з утво-
ренням гліцерину та вищих жирних
кислот. Внаслідок окиснення жирних
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кислот утворюються проміжні проду-
кти обміну — ненасичені жирні кис-
лоти, окси- та кетокислоти і прості
жирні кислоти. Жирні кислоти дегі-
друються і перетворюються в ненаси-
чені кислоти, до яких приєднується
вода, утворюючи [5-оксикислоту. Ця
кислота знову дегідрується, перетво-
рюючись у Р-кетокислоту, котра, при-
єднавши молекулу води, розщеплюєть-
ся на так звану активну оцтову кис-
лоту. Ця активна оцтова кислота че-
рез цикл трикарбонових кислот оки-
снюється до вуглекислоти та води.
При порушенні деяких ланок цього
циклу ацетон утворюється внаслідок
декарбоксилювання ацетооцтової ки-
слоти.

Ацетооцтова кислота, в свою чергу,
може утворюватися шляхом приєд-
нання двох молекул "активної" оцто-
вої кислоти. Ацетон утворюється з
ацетооцтової кислоти також у разі по-
рушення процесу розщеплення де-
яких амінокислот, таких, як фені-
лаланін, тирозин і лейцин. Утворен-
ня проміжних продуктів обміну аце-
тооцтової і Р-оксимасляної кислот від-
бувається в печінці. Відтак ці кисло-
ти потрапляють у тканини, де окис-
нюються до кінцевих продуктів обмі-
ну — вуглекислоти та води. При не-
достатньому надходженні в організм
вуглеводів, голодуванні чи порушен-
ні їх засвоєння організмом (напри-
клад, при діабеті) змінюється процес
окиснення недоокиснених продуктів
обміну, внаслідок чого вони з'явля-
ються в сечі.

Для того щоб проміжні продукти
обміну перетворювались у вуглекис-
лоту та воду, необхідна наявність щав-
левооцтової кислоти, котра утворюєть-
ся внаслідок розщеплення вуглеводів
у печінці. Звідси випливає, що вугле-
води мають антикетоногенну власти-
вість, а жири та білки, надходячи в
організм, можуть спричиняти кетоне-
мію, тобто збільшення вмісту ацето-
нових тіл у крові. Поява ацетонових
тіл у сечі називається кетонурією.

Нормальна сеча містить лише слі-
ди ацетонових тіл, котрі не виявля-
ються звичайними якісними реакці-
ями. Ацетонурія буває аліментарного

та патологічного походження. Найча-
стіше ацетонові тіла з'являються при
діабеті. При цьому кетонурія часто
поєднується із глюкозурією. Відсут-
ність глюкозурії за наявності кетоно-
вих тіл у сечі, навпаки, неможлива при
діабеті. У разі значної кетонемії змі-
нюється кислотно-лужна рівновага в
організмі.

При кетонурії сеча набуває специ-
фічного різкого запаху прілих плодів.
Ацетон може виділятися також з по-
том і повітрям. Особливо велике зна-
чення має виявлення ацетонурії у ді-
тей раннього віку. Часто ацетонеміч-
не блювання та ацетон у сечі спосте-
рігаються у виснажених дітей, при
токсичній диспепсії, дизентерії. Кето-
немія та кетонурія можуть бути та-
кож наслідком уражень залоз внут-
рішньої секреції, наприклад, при ти-
реотоксикозі, посиленому витрачанні
вуглеводів, посиленому утворенні глю-
кокортикоїдів (хвороба Кушінга),
збільшенні мобілізації жиру та змен-
шенні використання вуглеводів. Ке-
тонурія можлива також при лихоман-
ці, голодуванні, струсі мозку, сильно-
му емоційному збудженні, травмах че-
репа і т. ін.

Зазвичай для якісного визначення
ацетонових тіл у сечі використовують
проби Ланге, Легаля і Герхардта. Ці
проби дають змогу визначити не тіль-
ки наявність ацетону, а й ацетооцто-
вої та Р-оксимасляної кислот.

Неорганічний осад сечі. Характер
неорганічного осаду сечі залежить від
реакції сечі. У кислій сечі випадають
такі кристали, яких ніколи не буває в
лужній сечі, і навпаки. Особливу гру-
пу становить осад, що трапляється
лише при урологічних захворюван-
нях.

У кислої сечі в осаді наявні амор-
фні урати, кристали сечової кислоти,
щавлевокислого кальцію, кислого фо-
сфату кальцію, сечовини, креатиніну,
амінокислот, індикану і пігментів.
Щавлевокислий кальцій (оксалат
кальцію) — прозорі, безбарвні крис-
тали, що формою нагадують поштові
конверти. Вони з'являються у сечі піс-
ля споживання їжі, багатої на щавле-
ву кислоту (щавель, помідори, спаржа,
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зелені боби), при цукровому діабеті,
нефриті, подагрі. Кислий фосфат
кальцію — великі призматичні крис-
тали у вигляді розеток. Сечокислі солі
(урати) випадають у вигляді цегля-
сто-червоного аморфного осаду при
кислій реакції сечі або на холоді.

Сечовина — найважливіша скла-
дова сечі, що містить азот. За добу її
виділяється 10...35 г. При мікроско-
пії осаду сечі сечовина виявляється у
вигляді довгих безбарвних призм.
Вміст креатиніну в сечі становить
0,5...2 г на добу. Його кристали ма-
ють форму блискучих призм. Гіпуро-
ва кислота з'являється в сечі люди-
ни періодично. У добовій сечі її вміст
коливається від 0,1 до 1,0 г. її крис-
тали виглядають як ромбічні призми
білого кольору. За добу виділяється
0,4... 1,0 г сечової кислоти. В осаді сечі
можна спостерігати різноманітні фо-
рми кристалів сечової кислоти, які
майже завжди мають жовтувате за-
барвлення.

У лужній сечі можуть бути в осаді
аморфні фосфати, фосфат-аміак, маг-
незія, сечокислий амоній і карбонат
кальцію. Аморфні фосфати є фосфа-
том вапна і фосфатом магнезії, що
випадають в осад у вигляді безбарв-
них дрібних зерняток і кульок. Вони
нагадують урати, але на відміну від
них легко розчиняються при додаван-
ні кислот і не розчиняються при на-
гріванні. Сечокислий амоній — єди-
на сіль сечової кислоти, що трапля-
ється в лужній сечі. Зазвичай її кри-
стали мають форму зірки. Трипель-
фосфат — кристали у вигляді безба-
рвних три- або шестикутних призм.
Кристали трипельфосфату з'являють-
ся внаслідок вживання рослинної їжі,
лужних мінеральних вод, при запален-
ні сечових шляхів, а також при луж-
ному шумуванні сечі. Вуглекисле ва-
пно (карбонат кальцію) трапляєть-
ся в осаді сечі у вигляді невеликих
кульок або пучками з 4-6 і більше
кульок. При додаванні до сечі соля-
ної кислоти кристали швидко розчи-
няються із виділенням бульбашок
вуглекислого газу.

Кристали цистину мають вигляд
правильних, безбарвних шестигранних

табличок. Вони нерозчинні у воді,
спирті й ефірі, але розчинні у мінера-
льних кислотах і в аміаку, що дає змо-
гу відрізнити їх від подібних криста-
лічних форм сечової кислоти. Цис-
тин розпізнають за допомогою хіміч-
ної реакції, яка застосовується при
дослідженні цистинових каменів. При
отруєнні фосфором, жовтій атрофії
печінки, нестримному блюванні вагіт-
них, скарлатині і деяких інших інфек-
ційних хворобах у сечі можна вияви-
ти лейцин і тирозин. Ксантин зрід-
ка трапляється в осаді сечі і набуває
практичного значення тільки тоді,
коли формування ксантинових тіл
веде до утворення ниркових та міху-
рових каменів. Кристали ксантину
мають форму дрібних безбарвних ро-
мбів, що нагадують точильний камінь.
Холестерин зазвичай спостерігаєть-
ся в сечі при жировій дистрофії печі-
нки, ехінококозі нирок і хілурії. Кри-
стали холестерину мають вигляд без-
барвних ромбічних табличок.

Жовчеві пігменти. Кристали білі-
рубіну виявляються в сечі, що містить
багато жовчевих пігментів, при жов-
тяниці, спричиненій тяжкими захво-
рюваннями або токсичним уражен-
ням печінки. Вони виглядають як
тонкі голки, часто зібрані в пучки, рі-
дше — як ромбічні таблички і пере-
важно розташовуються на поверхні
лейкоцитів та епітеліальних клітин.
Кристали білірубіну легко розчиня-
ються в хлороформі. Жовчеві пігмен-
ти — білірубін та білівердин — з'яв-
ляються в сечі тільки при патології.
У нормі в сечі здорової людини білі-
рубін міститься у дуже незначних
кількостях і звичайними якісними
пробами не виявляється. Жовчеві пі-
гменти можуть з'явитися в сечі, якщо
кількість їх у крові перевищує так
званий нирковий поріг білірубіну.

Гіпербілірубінемія, а відтак біліру-
бінурія спостерігаються при уражен-
нях печінки та жовчевих шляхів (па-
ренхіматозна та механічна жовтяни-
ці) і є ознакою тяжкого органічного
ураження паренхіми печінки. При па-
ренхіматозних гепатитах інтенсивність
білірубінурії зростає відповідно до тя-
жкості ураження печінкових клітин.
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Сеча за наявності жовчевих пігментів
набуває темного жовто-зеленого забар-
влення. Піна такої сечі забарвлена в
жовтий колір, а краплі сечі, що потра-
пили на білизну, залишають на ній
характерні жовто-зелені плями.

Білірубін та білівердин утворюють-
ся в клітинах ретикулоендотеліальної
системи печінки, селезінки та кістко-
вого мозку при руйнуванні еритроци-
тів. Припускають, що розщеплення
білірубіну починається із розриву
а-метинового зв'язку порфіринового
кільця з утворенням вердогемоглобі-
ну. Від молекули вердогемоглобіну
відщеплюються залізо та глобін, вна-
слідок чого утворюється якісно нова
сполука — гемобілірубін, або непря-
мий білірубін. Непрямий білірубін є
пігментом оранжевого кольору, пога-
но розчиняється у воді, циркулює у
крові у вигляді тісного комплексу з
альбумінами і не проходить через ни-
рковий фільтр. З діазореактивом у
реакції ван ден Берга він не дає пря-
мої реакції. Непрямий білірубін ви-
діляється клітинами ретикуло-ендо-
теліальної системи і з кров'ю потра-
пляє в печінку.

У клітинах печінки (гепатоцитах)
він втрачає свій білковий компонент і
перетворюється на прямий білірубін,
або холебілірубін, зв'язаний з глюку-
роновою кислотою. Перетворення не-
прямого білірубіну в прямий полягає
в його кон'югації (зв'язуванні) з глю-
куроновою кислотою під впливом
ферменту уриділдифосфатглюкуро-
нілтрансферази з утворенням двох по-
хідних білірубіну: моно- та диглюку-
ронілбілірубіну. Обидві ці сполуки
добре розчиняються у воді і прохо-
дять через нирковий фільтр, тому лег-
ко визначаються прямою реакцією
ван ден Берга на білірубін.

Білірубін — пігмент жовтувато-
червоного кольору, може легко окис-
нюватись з утворенням по-різному за-
барвлених продуктів. Він має власти-
вості кислоти і входить до складу
жовчі у вигляді розчинних у воді со-
лей лужних металів. Кальцієві солі
білірубіну, навпаки, погано розчиня-
ються у воді і можуть випадати з роз-
чину у формі білірубінового вапняку,

котрий часто є складовою жовчевих
каменів.

У нормі утворений у печінкових
клітинах прямий білірубін спочатку
по жовчевих шляхах потрапляє в жов-
чеві протоки, а звідти — в жовчевий
міхур. Із жовчевого міхура через за-
гальну жовчеву протоку білірубін ра-
зом з жовчю надходить у кишку. У
кишці під дією ферментів деяких
кишкових бактерій білірубін віднов-
люється в мезобілірубін, а відтак у
стеркобіліноген і уробіліноген. Час-
тина уробіліногену і стеркобіліноге-
ну всмоктується кишковою стінкою і
через ворітну вену потрапляє в печін-
ку, де цілковито окиснюється в дипі-
роли (пропентдіопент), а далі — зно-
ву в білірубін, котрий виділяється в
складі жовчі. Більша частина утво-
реного стеркобіліногену виділяється
з калом. Стеркобіліноген легко окис-
нюється на повітрі і перетворюється
в стеркобілін, котрий є нормальним
пігментом калу. Невелика частина
відновленого білірубіну всмоктується
з кишок у кров і через нижню порож-
нисту вену через коло кровообігу над-
ходить у нирки у вигляді уробіліно-
гену. Уробіліноген легко окиснюєть-
ся і виділяється зі сечею у вигляді
уробіліну. Стеркобіліноген і стерко-
білін, уробіліноген та уробілін за сво-
їми властивостями та хімічним скла-
дом дуже подібні між собою та від-
повідають пігментам калу і сечі.

Поява жовчевих пігментів у сечі
може бути наслідком підвищеної бі-
лірубінемії за рахунок підвищення
кількості прямого білірубіну в сиро-
ватці крові. Зі сечею може виділяти-
ся тільки прямий білірубін. Непря-
мий білірубін навіть при дуже висо-
кому його вмісті в крові з сечею не
виділяється, бо зв'язаний з білками
сироватки і не може пройти через
нирковий фільтр. Виявлення жовче-
вих пігментів у сечі є діагностичним
тестом, мета якого — відрізнити ме-
ханічну та паренхіматозну жовтяни-
ці від гемолітичної. При гемолітич-
ній жовтяниці в сечі жовчевих піг-
ментів немає, а кількість уробіліну та
стеркобіліну підвищена.
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У нормі уробілін в сечі міститься
у вигляді слідів. При посиленому роз-
паді еритроцитів утворюється надмі-
рна кількість непрямого білірубіну,
холебілірубіну та уробіліногену. За
таких умов печінка не в стані пере-
творити надлишок уробіліногену, і в
крові накопичується непрямий білі-
рубін. У сечі зростає концентрація
уробіліну. При паренхіматозному ге-
патиті уражається паренхіма печін-
ки і прямий уробілін може проника-
ти через зруйновані печінкові кліти-
ни в кров. При механічній жовтяни-
ці внаслідок обтурації загальної жов-
чевої протоки каменем або пухлиною
жовчеві капіляри переповнюються
жовчю, що накопичується. Як наслі-
док, відбувається стиснення печінко-
вих клітин, випотівання жовчі та
всмоктування її в кров. У цих випад-
ках жовчеві пігменти посилено виді-
ляються зі сечею через високу гіпер-
білірубінемію в крові. Для виявлен-
ня жовчевих пігментів у сечі застосо-
вують головним чином кількісні про-
би. Більшість цих проб ґрунтується
на здатності білірубіну окиснювати-
ся в білівердин під дією різних окис-
ників. Саме у цьому полягають реак-
ції Гмеліна, Розенбаха та Розіна. Які-
сними пробами на уробілін є проби
Флоранса, Богомолова, Шлезінгера і
спектроскопія.

Жовчеві кислоти з'являються у
сечі лише при механічній жовтяниці,
коли виникає обтурація жовчевивід-
них шляхів. Жовчеві кислоти вияв-
ляють за допомогою проби Гея.

ДОСЛІДЖЕННЯ
ФУНКЦІЇ НИРОК

Методи дослідження очисної функ-
ції нирок полягають у дослідженні
вмісту в крові кінцевих продуктів біл-
кового обміну; виконанні екскретор-
них проб з навантаженням різнома-
нітними речовинами; проб на очищен-
ня (кліренс-тести). Вміст сечовини в
крові визначають газометричним, пря-
мим фотометричним і ферментатив-
ним методами. У нормі в сироватці
крові рівень сечовини становить
2,5...8,3 ммоль/л. У початковий пе-

ріод ниркової недостатності першою
з азотистих речовин починає збільшу-
ватися концентрація в крові сечової
кислоти, а відтак індикану, сечовини
і наприкінці — креатиніну. Тому ви-
значення вмісту індикану в крові
уможливлює раннє виявлення нирко-
вої недостатності, а визначення креа-
тиніну має велике прогностичне зна-
чення. Вміст індикану в крові у нор-
мі незначний і не виявляється якіс-
ними пробами. Кількість індикану в
крові визначають за методикою Альт-
гаузена.

Вміст креатиніну в крові у нормі
становить 0,044...0,178 ммоль/л і за-
лежить від м'язової маси. Як уніфі-
кований метод визначення креатині-
ну застосовують метод Попера, що
ґрунтується на колірній реакції
М.Яффе. У сечі азотисті речовини
наявні в дуже великих кількостях, що
перевищують їхній вміст у крові в 100
і більше разів. Визначають вміст се-
човини і креатиніну в сечі тими ж
методами, що й у крові.

Для більш точного визначення фун-
кції нирок запропоновано порівнюва-
ти концентрацію даної речовини в
крові й у сечі. Амбар розробив метод
визначення коефіцієнта співвідношен-
ня сечовини в крові і сечовини в сечі
(константа Амбара) за формулою:

К =
Мк

см-чо-4мм

де К — константний коефіцієнт; Мк —
концентрація сечовини в крові, г/л;
См — кількість сечовини, виділеної
зі сечею за добу, г; Мм — вміст сечо-
вини в сечі, г/л; 70 — умовна середня
маса тіла дорослої людини, кг; В —
маса тіла хворого, кг; 5 — розрахун-
ковий коефіцієнт.

При нормальній функції нирок
константний коефіцієнт коливається
від 0,06 до 0,08. При нирковій недо-
статності величина константи переви-
щує 0,1. У деяких випадках констан-
та Амбара дає змогу швидше виявити
початок розвитку ниркової недостат-
ності порівняно з визначенням вміс-
ту сечовини в сироватці крові.
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Оцінка функції нирок за наван-
таженням екзогенними речовинами.
Хворий приймає перорально або па-
рентерально певну речовину. Відтак
спостерігають, через скільки часу вона
починає виділятись зі сечею і яка кі-
лькість її виділяється у певний про-
міжок часу.

Для функціонального дослідження
нирок найбільш цінним і специфіч-
ним, порівняно з іншими пробами, є
визначення коефіцієнта очищення або
кліренсу, так звані кліренс-тести, що
дають змогу досліджувати найважли-
вішу функцію нирок — очищення.
Вперше кліренс-тест як метод кіль-
кісної оцінки функції нирок введе-
ний у практику Ребергом (1926) —
кліренс креатиніну і Ван-Слайком
(1929) — кліренс сечовини. Під тер-
міном коефіцієнт очищення, або клі-
ренс, розуміють об'єм плазми (у мі-
лілітрах), який цілковито звільняєть-
ся від екзогенної або ендогенної речо-
вини за 1 хв (тобто виражається в мл/
хв). Таким чином, кліренс-тест хара-
ктеризує ступінь очищення крові, що
проходить через нирки за одиницю ча-
су, від тої чи іншої речовини. Оскіль-
ки очисна функція нирок здійснюєть-
ся завдяки клубочковій фільтрації, ка-
нальцевій реабсорбції і секреції, за-
лежно від механізму виділення дослі-
джуваної речовини нирками можна
судити про функціональний стан різ-
них відділів нефрона.

Величина клубочкової фільтрації
визначається за ступенем очищення
речовин, що виділяються з крові нир-
ками тільки шляхом клубочкової
фільтрації і не піддаються в каналь-
цях процесам реабсорбції та секре-
ції. До таких речовин належать іну-
лін, тіосульфат натрію, креатинін.
Найточнішим є визначення кліренсу
за інуліном, але найпростіше і най-
зручніше на практиці визначати клі-
ренс ендогенного креатиніну за мето-
дикою Реберга-Тарєєва. У нормі від-
соток реабсорбції води канальцями
нирки становить 97...99%, величина
клубочкової фільтрації — 80... 120 мл/
хв. Окрім реабсорбції води, для ви-
значення функції проксимальних
відділів канальців нирки застосову-

ють визначення реабсорбції глюкози,
фосфатів, амінокислот.

Методи дослідження гомеостатич-
ної функції нирок. Однією з важли-
вих сторін гомеостазу є водно-сольова
рівновага. Вода й електроліти виді-
ляються головним чином нирками.
Тільки синхронна регуляція обміну
води і солей в організмі забезпечує збе-
реження динамічної сталості об'єму,
осмотичної концентрації, йонного
складу рідин організму. Досліджен-
ня здатності нирок підтримувати нор-
мальну водно-сольову рівновагу ґру-
нтується на визначенні кількості сечі,
що виділяється, і здатності нирок до
концентрації і розведення.

Кількість сечі (діурез). Водовиділь-
на функція нирок здійснюється шля-
хом клубочкової фільтрації та ка-
нальцевої реабсорбції. У нормі за добу
чоловіки виділяють 1000...2000 мл (в
середньому 1500 мл), жінки —
1000...1600 мл (пересічно 1200 мл)
сечі. У новонароджених добовий діу-
рез становить до 60 мл, а в міру росту
дитини поступово збільшується. Ви-
ділення менш ніж 500 мл або понад
2000 мл сечі за добу у дорослої люди-
ни вважається патологічним (олігу-
рія, поліурія).

Найбільш інформативними мето-
дами дослідження здатності нирок
до концентрації і розведення є такі: 1)
визначення відносної щільності сечі
(ВЩС); 2) проба Фольгарда; 3) проба
Зимницького; 4) пітресинова проба.

Відносна щільність сечі. Відносна
щільність розчину пропорційна до
вагової концентрації розчинених у
ньому речовин, інакше кажучи, зале-
жить від маси розчинених молекул, а
не від їхньої кількості. Зазвичай ВЩС
визначають за допомогою урометра
при стандартній температурі або ре-
фрактометричним методом.

Осмотична (осмолярна) концент-
рація сечі (ОКС). Відносна щільність
дає уявлення про вагову концентра-
цію, але не про ОКС. Про кількість
розчинених у сечі часток можна су-
дити з осмолярної концентрації. Зна-
ти її важливо тому, що діяльність
нирки з концентрування і розведен-
ня має осмотичний характер. Однак
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точнішим є пряме визначення осмо-
лярної концентрації — визначення
точки замерзання (кріоскопічний ме-
тод), поверхневого натягу й електро-
провідності. ОКС у здорової дорослої
людини становить пересічно 1400 мо-
смоль/л, у новонародженого — від 100
до 500 мосмоль/л.

Проба Зимницького. Сечу збира-
ють кожні 3 год протягом доби (8
разів). У кожній із 8 порцій сечі ви-
значають об'єм і ВЩС, а також кіль-
кість сечі, яка виділена вдень і вночі.
Оцінюючи результати, обов'язково
порівнюють нічний і денний діурез, а
також звертають увагу на коливання
ВЩС. Чим більше коливання її, тим
вищою є концентраційна здатність
нирок, і навпаки. Коливання ВЩС у
нормі великою мірою залежать від
віку: до 1 року — 1,002-1,017; від 1
року до 3 років — 1,010-1,017; від З
до 5 років — 1,012-1,020; від 10 до
12 років — 1,011-1,025 (Лопаткин Н.
і співавт., 1998).

Проба Фольгарда. Пробу викону-
ють у два етапи: спочатку з водяним
навантаженням для визначення зда-
тності нирок до розведення, а відтак
зі сухоїдінням для судження про ма-
ксимальну концентраційну здатність
нирок. Визначають об'єм і ВЩС у
різних умовах.

Штресинова проба. У дітей замість
проби зі сухоїдінням можна застосу-
вати модифіковану пробу на концен-
трацію, що полягає у введенні підшкі-
рно або внутрішньовенно вазопреси-
ну (пітресину) із розрахунку 0,5 ОД
на 6 кг маси тіла. Протягом наступ-
ної доби збирають сечу, визначають
її кількість і ВЩС у кожній порції.
У нормі максимальна ВЩС не пови-
нна бути нижчою ніж 1,020. Реакція
на вазопресин відсутня при водній
інтоксикації, гіпокаліємії, гіпоадрено-
кортицизмі та ураженні паренхіми
нирок.

Кількість хлоридів, що виділяють-
ся зі сечею, пов'язана з кількістю ку-
хонної солі, що надходить в організм
з їжею. Гіперхлорурія спостерігаєть-
ся при зниженні клубочкової фільт-
рації хлоридів (хронічний нефрит) або
підвищеній канальцевій реабсорбції

(гіперфункція надниркових залоз і
передньої частки гіпофіза), гострій
лихоманці, частому блюванні, набря-
ках, пневмонії, наявності в організмі
ексудатів, трансудатів. Кількість хло-
ридів у сечі визначають методом Фо-
льгарда. Сульфати сечі утворюються
при окисненні сірки, що входить до
складу білкової молекули. Добове ви-
ділення загальної сірки зі сечею в пере-
рахунку на SO4 становить 1,5...3,7 г
(25...60 мекв/л). Фосфати сечі утво-
рюються внаслідок окиснення речо-
вин, що містять фосфор. Ці речовини
входять до складу харчових продук-
тів і тканин організму.

Концентрація фосфатів у сечі збіль-
шується при посиленому розпаді клі-
тинних елементів, при підвищенні се-
креції фосфатів у дистальних кана-
льцях (первинний гіперпаратиреої-
дизм), порушенні реабсорбції фосфо-
ру в проксимальних канальцях ( ізо-
льований фосфатний діабет або пер-
винний рахіт і т.ін.), при нервовій
перевтомі, деяких захворюваннях
ЦНС (епілепсія, істерія і т.ін.), тубер-
кульозній інтоксикації, порушенні
обміну речовин. Виділення зі сечею
неорганічного фосфору зменшується
при зменшенні секреції фосфору в
системі дистальних канальців, зни-
женні клубочкової фільтрації. Для
визначення кількості фосфатів у сечі
застосовують метод Полоновского і
Коліна.

До основ сечі належать натрій, ка-
лій, кальцій, магній і амоній. За добу
доросла людина виділяє зі сечею 3...
6 г натрію. Залежно від дієти за добу
зі сечею виділяється 1,5...3,5 г калію.
Збільшення виділення нирками калію
спостерігається після споживання
м'ясної їжі, голодування і станів, що
супроводжуються підвищеним розпа-
дом клітинних елементів. Гіперкалі-
урія можлива також при гіперсекре-
ції або вживанні кортикоїдів і АКТГ,
поліурії, нирково-канальцевому аци-
дозі, застосуванні діуретиків, синдро-
мі Кона (первинному гіперальдосте-
ронізмі). Зменшення виділення калію
нирками спостерігається при гіпофун-
кції кори надниркових залоз і гіпо-
фіза, а також зниженні клубочкової
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фільтрації (нефрити, нефрози). Спів-
відношення концентрації калію і на-
трію в сечі становить 3:5.

За добу зі сечею виділяється 0,1...
0,3 г кальцію. Його концентрація в
сечі підвищується при туберкульозі
нирок, нефролітіазі, надходженні в
організм великої кількості кальцію
з їжею, при розпаді кісткової ткани-
ни, при нирково-канальцевому ацидо-
зі. Гіпокальціурія спостерігається при
зниженні клубочкової фільтрації (не-
фрити), рахіті, гіпотиреоїдизмі і
гіпопаратиреоїдизмі. Магній виділя-
ється зі сечею за добу в кількості
0,1...0,3 г.

Концентрацію натрію, калію, каль-
цію в сечі визначають плазмовою фо-
тометрією. Для визначення кальцію
в сечі застосовують також пробу Сул-
ковича.

Регуляція кислотно-лужної рівно-
ваги крові. Окрім дезінтоксикацій-
ної і водовидільної функції нирки бе-
руть участь у регуляції КЛР. Нирки
регулярно поповнюють організм лу-
жними еквівалентами і виводять кис-
лі йони, що сприяє підтриманню рН
крові в стабільних межах (у дорослої
людини 7,35-7,40). Здійснення цьо-
го можливе головним чином завдя-
ки реабсорбції бікарбонатів, секреції
йонів водню (ацидогенез) і утворен-
ню аміаку (амоніогенез).

Визначення реакції (рН) сечі. За-
лежно від дієти та інших чиників рН
сечі здорової людини може колива-
тися від 4,5 до 8,4. У нормі рН сечі
дорослої людини і дітей старшого віку
кисла або нейтральна (рН 5,0-7,0).
Реакцію сечі (рН) визначають за до-
помогою лакмусового паперу, універ-
сального індикаторного паперу, вико-
ристовуючи комбінацію індикаторів
і за допомогою рН-метра.

Роль нирок у регуляції артеріаль-
ного тиску. Останнім часом приді-
ляють велику увагу ролі нирок у па-
тогенезі підвищення AT. Основною
причиною нефрогенної гіпертензії є
ішемія ниркової паренхіми з виділен-
ням нею реніну і перетворенням його
в крові під впливом гіпертензиноге-
ну в поліпептид ангіотензин II (гіпер-
тензин), що є найактивнішою пресор-

ною речовиною. Ангіотензин II сти-
мулює секрецію альдостерону, що при-
зводить до затримки натрію і води в
організмі (див. розд. 28: Нефрогенна
артеріальна гіпертензія).'

Дослідження виділень із сечівни-
ка. Будь-які виділення із сечівника по-
трібно обов'язково піддавати мікроско-
пічному дослідженню. Виділення із се-
чівника наносять на предметне скло і
відправляють у лабораторію. Мікро-
скопія виділень дає змогу визначити
наявність, характер і природу запаль-
ного процесу в сечівнику (гонорея, три-
хомоніаз, неспецифічний уретрит і т.
ін.). Можна досліджувати осад сечі
після ії центрифугування.

Дослідження секрету передміхуро-
вої залози. Секрет передміхурової
залози (біло-жовту густу рідину) отри-
мують за допомогою масажу передмі-
хурової залози. Якщо у такий спосіб
не вдається отримати її вміст, то ви-
користовують мікроскопію осаду пер-
шої порції сечі, яку отримали після
закінчення масажу. У разі потреби
можна провести посів секрету перед-
міхурової залози.

Дослідження сперми. При розгор-
нутому лабораторному дослідженні
сперми, окрім змін сперматозоїдів,
визначають її фізико-хімічні показни-
ки, які також мають значення в діаг-
ностиці неплідності чоловіків. В ос-
танні роки для з'ясування виду інфек-
ції в чоловічих статевих органах та її
чутливості до антибактеріальних пре-
паратів вдаються до посіву еякуляту.

Цитологічне дослідження сечі є
нескладним та ефективним методом
діагностики пухлин нирок і сечових
шляхів. Його можна широко викори-
стовувати під час профілактичних
оглядів населення.

Однак слід пам'ятати, що цей ме-
тод є допоміжним у комплексній діа-
гностиці пухлин нирок і сечових шля-
хів. Інформативність дослідження
залежить від якості збору матеріалу,
методики приготування препаратів,
професійного рівня лікаря-цитолога.
В урології досліджують свіжовипуще-
ну сечу, аспіраційну рідину, промив-
ну рідину, секрет передміхурової за-
лози і т.ін.
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Р о з д і л 7

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

В урологічній практиці широко ви-
користовують різноманітні інструмен-
тальні дослідження. Для цього потрі-
бен спеціальний інструментарій. Ме-
тод дослідження та його обсяг виби-
рають індивідуально. При цьому слід
брати до уваги анамнез, загальний
стан пацієнта, результати попередньо-
го обстеження. Починають обстежен-
ня з найменш травматичних методів
дослідження.

Інструментальні дослідження по-
трібно виконувати із дотриманням
правил асептики і антисептики. Ме-
дичний персонал повинен працювати

Рис. 22. Катетери:
а — сечовивідний; б — триходовий Фолі; в —

двоходовий Фолі; г — катетер Тіммана; д — катетер
Нелатона.

в стерильних рукавичках і масках.
Статеві органи необхідно попередньо
обробити антисептичними розчинами
і накрити стерильними простирадла-
ми. Стерилізують ендоскопічні інстру-
менти в такому порядку. Спочатку ін-
струменти розбирають, миють і су-
шать. Відтак їх стерилізують у дезін-
фікуючих розчинах (96% спирт, 4%
розчин борної кислоти, "Карозолін" і
т. ін.). Можна стерилізувати парами
формаліну, методом газової стерилі-
зації (пропілен, етилен). В останні
роки широко використовуються ін-
струменти, біопсійні голки, різномані-
тні катетери, які стерилізуються при
виготовленні.

Уведення інструментів не повинно
бути болючим, тому слід вдаватися до
місцевої і загальної анестезії. В остан-
ні роки для місцевого знеболення ши-
роко використовують гелі з лідокаї-
ном. Гель уводять в сечівник перед
дослідженням.

Інструментальні дослідження про-
типоказані при гострих запальних
процесах у сечових шляхах.

Катетеризація сечового міхура.
Катетери для чоловіків є еластични-
ми (ґумовими, пластиковими) або ме-
талевими. Усі катетери закінчуються
сліпо, отвори розташовані на бічній
стінці поблизу кінчика (рис. 22, 23).
Катетери мають номер за шкалою
Шар'єра, який відображає довжину
окружності та відповідно діаметр ка-
тетера. Катетер № 1 має окружність 1
мм, діаметр — 1/3 мм. Кожен наступ-
ний номер більший від попереднього
в діаметрі на 1/3 мм. Використову-
ють катетери Нелатона, Тіммана, Фолі,
Мерсье, Петцера та ін. Довжина кате-
терів сягає від 24 до 36 см. Дитячі
катетери менші за розмірами та діа-
метром, аніж катетери для дорослих.

У чоловіків катетеризацію сечово-
го міхура здійснюють ґумовим кате-
тером. Якщо його не вдається ввести
у сечовидільний канал, застосовують
еластичний катетер, і в останню чер-
гу — металевий катетер. У разі наяв-
ності перешкоди в уретрі замість ґу-
мового катетера Нелатона використо-
вують ґумовий катетер Тіммана із
загнутим і звуженим кінчиком.
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Рис. 23. Інструменти:

о — катетер металевий жіночий; б — буж Гюйона; в — катетер металевий чоловічий.

Еластичний і металевий катетери
чоловікові вводить лише лікар. Засто-
сування сили при введенні катетера
у чоловіків так і у жінок — недопус-
тиме. (Докладно методика виконан-
ня катетеризації описана в розд. 60
"Перша допомога при урологічних за-
хворюваннях").

Катетеризація сечового міхура про-
типоказана при гострих запальних
процесах у сечівнику, передміхуровій
залозі, органах калитки; при гострій
травмі сечівника.

Бужування сечівника. Для розши-
рення сечовидільного каналу при його
звуженні застосовують інструменти,
які не мають просвіту (бужі) (рис. 23).
їх використовують також для діагно-
стики, а саме для виявлення стрик-
тур, сторонніх тіл, конкрементів. Бужі
можуть бути еластичними і метале-
вими. Частіше використовують мета-
леві бужі.

Для бужування сечівника зазвичай
користуються металевими головчас-
тими бужами Розера і стандартними
бужами Гюйона (рис. 23). Бужі Ле-
фора з еластичними провідниками
використовують для розширення важ-
копрохідних стриктур. Бужування
починають бужами невеликих номе-
рів (№ 12-14 за шкалою Шар'єра).
Поступово збільшують діаметр інстру-
ментів (до № 22-26 за шкалою). Пе-
решкоду проходять із легким натис-
ком. У разі більшої перешкоди беруть
буж меншого діаметра.

Діагностичне бужування здійсню-
ють переважно товстими металевими
бужами. При дотиканні бужа до кон-
кременту виникає характерний звук.

Калібрування сечівника у жінок
виконують за допомогою спеціальних
бужів. Бужування вважається завер-
шеним, якщо при виведенні бужа не
відчувається опір.

Тривалий час використовувались
уретеротоми типу Otisa для сліпого
розтину стриктур сечівника. В остан-
ні роки оптична уретротомія значно
підвищила ефективність лікування
стриктур сечівника і значно знизила
кількість ускладнень.

Ендоскопічні методи дослідження
уможливлюють візуалізацію уражен-
ня всіх відділів сечових шляхів, за-
вдяки чому підвищують точність діа-
гностики. Дані ендоскопічних дослі-
джень є високоінформативними і ві-
рогідними.

Сучасні ендоскопи бувають ригід-
ними і гнучкими. За їх допомогою
виконують уретроскопію, цистоскопію,
уретероскопію і нефроскопію.

Цистоскопія. Цистоскопи можна
поділити на три групи: оглядові, ка-
тетеризаційні та операційні. Розміри
тубуса ригідного цистоуретроскопа
коливаються від № 17 до 25 за шка-
лою Шар'єра. Для уретроскопії ви-
користовують оптику з кутом зору
0-5°, для цистоскопії — 30-70°.

М е т о д и к а ц и с т о с к о п і ї . До-
слідження виконують у положенні
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Рис. 24. Цистоскопічна картина:
а — цистотопографічна схема сечового міхура.

Головні цистоскопічні орієнтири: у верхній частині
(відповідно 12 год на циферблаті) зображена

бульбашка повітря; у нижній частині розташований
сечоміхуровий трикутник, утворений лівим і

правим вічками сечоводів (відповідно 5 і 7 год
циферблата), між сечовідною складкою і краєм

шийки сечового міхура;
в — бульбашка повітря біля дна сечового міхура,

яка потрапляє в сечовий міхур при введенні
цистоскопа, є орієнтиром для визначення положення

оптичної частини цистоскопа;
в — ділянка слизової з нормально розвиненими

судинами. У нормі простежується судинний
малюнок зображеного типу, судини галузяться у

напрямку до верхівки сечового міхура.

пацієнта на спині з дещо піднятим ту-
лубом і зігнутими в колінах ногами.
Після відповідної підготовки та обро-
бки зовнішніх статевих органів вво-
дять цистоскоп з мандреном у сечо-
вий міхур. Мандрен виймають і вво-
дять оптичну систему. Якщо потрібно,
промивають сечовий міхур теплим сте-
рильним, антисептичним розчином.
Огляд починають з передньої стінки
сечового міхура, орієнтуються за буль-
башкою повітря, розташування якої
відповідає 12 год умовного цифербла-
та. Далі цистоскоп поступово повер-
тають на 90° і оглядають спочатку пра-
ву, а відтак ліву стінку сечового міху-
ра, потім задню його стінку, шийку
сечового міхура, вічка сечоводів, між-
сечовідну складку. Завершивши мані-
пуляцію, оптичну систему виймають,
випускають рідину зі сечового міхура,
вставляють мандрен і обережно вий-
мають цистоскоп (рис. 24-28).

Протипоказаннями до цистоскопії
є гострі запальні захворювання ниж-
ніх сечових шляхів і статевих орга-
нів, виражені та довгі стриктури сечі-
вника, розрив сечівника.

Катетєризаційний цистоскоп від-
різняється від оглядового наявністю
в його корпусі одного або двох додат-
кових каналів, через які в сечовий
міхур вводять сечовідні катетери. На
павільйоні цистоскопа розміщена кре-
мальєра. При повертанні кремальєри
піднімається "язичок" Альбаррана,
який допомагає правильно скеровува-
ти кінчик сечовідного катетера.

Катетеризацію проводять з вико-
ристанням різноманітних сечовідних
катетерів і катетерів-стентів. Найча-
стіше користуються катетерами № 5-
7 (за шкалою Шар'єра).

М е т о д и к а к а т е т е р и з а ц і ї
с е ч о в о д і в . Потрібно знайти вічко
сечоводу і встановити біля нього цис-
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тоскоп. Катетер просовують по цис-
тоскопу в сечовий міхур і наближу-
ють кінчик катетера до вічка сечово-
ду. За допомогою підйомника Альба-
ррана катетер вводять у вічко сечо-
воду. Катетер обережно та м'яко про-
сувають по сечоводу на певну висоту
(орієнтир — шкала на стінці катете-
ра). Якщо потрібно, катетер залиша-
ють у сечоводі. Завершивши маніпу-
ляцію, оптичну систему виймають, ви-
пускають рідину зі сечового міхура,
вставляють мандрен і обережно вий-
мають цистоскоп. Катетер фіксують
лейкопластирем до стегна.

Операційний цистоскоп відрізня-
ється від однобічного катетеризацій-
ного тим, що додатковий канал у його
корпусі більшого діаметра і дає змогу
вводити в сечовий міхур невеликі ін-
струменти.

Резектоскоп — інструмент для
трансуретральної резекції при пухли-
нах сечового міхура, передміхурової
залози, склерозі шийки сечового мі-
хура і деяких інших захворюваннях.
Це операційний цистоскоп, що має
електрод у формі петлі, крізь який
пропускають струм і за допомогою
якого (під візуальним контролем) ви-
конують електрорезекцію ділянок
тканин у просвіті сечового міхура і
ділянок тканин передміхурової зало-
зи (рис. 71,73).

Ригідний уретеропієлоскоп дає змо-
гу оглянути сечовід, миску і чапіечки
нирки. За допомогою цього інструмен-
та можна виконати біопсію, літотрип-
сію, видалити стороннє тіло і т.ін. Для
огляду миски, сечоводу при перкутан-
ному доступі використовують спе-
ціальний черезшкірний ригідний не-
фроскоп, за допомогою якого можна
проводити літотрипсію, літоекстрак-
цію, розтинати стриктури мисково-се-
човідного сегменту і т.ін.

Гнучкий цистоуретроскоп, уретеро-
скоп, нефроскоп дають змогу викону-
вати практично всі дослідження і ма-
ніпуляції, які виконують ригідними ен-
доскопами. Гнучкість ендоскопа умож-
ливлює огляд анатомічних об'єктів, які
розташовані під кутом. Недостатнє ін-
струментальне забезпечення є недолі-
ком цих методів дослідження.

Рис. 25. Цистоскопічна картина:

а — подвоєння лівого сечоводу, з нижнього отвору
якого виділяється кров; б — нормальний отвір

лівого сечовода, з якого виділяється індигокармін;
в — нормальний сечовий міхур.
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Рис. 26. Цистоскопічна картина:
а — запалення слизової сечового міхура; б — гострий цистит; в — правобічний піонефроз;

г — залишкові явища після циститу.

Хромоцистоскопія полягає у вве-
денні в організм внутрішньовенно
2...4 мл 0,4% індигокарміну. Виділен-
ня індигокарміну з вічок сечоводів у
сечовий міхур простежується за до-
помогою цистоскопа. Час та інтенсив-
ність виділення фарби є показником
функції нирок і верхніх сечових шля-
хів. При нормальній їх діяльності ін-
дигокармін виділяється з вічок сечо-
водів у сечовий міхур через 3...5 хв
після внутрішньовенного його введен-
ня, причому сеча забарвлюється в ін-
тенсивно-синій колір. Якщо індиго-
кармін виділяється із запізненням,
функція нирки знижена. Якщо ж ін-
дигокармін не виділяється протягом
15...20 хв, це свідчить про значне при-
гнічення функції нирок або перешко-
ду в верхніх сечових шляхах.

Уретроскопія — огляд сечовивід-
ного каналу — виконують за допомо-
гою спеціального оптичного інстру-
мента — уретроскопа. В останні роки
ця маніпуляція є частиною уретроци-
стоскопії.

Перспективним методом діагнос-
тики поверхневого раку сечового мі-
хура є фотодинамічне ендоскопічне
дослідження. У сечовий міхур вводять
фотосенсибілізатор (5-ammolevulinic
acid), і через 15...20 хв під монохро-
матичним освітленням можна діаг-
ностувати поверхневий рак сечового
міхура, який неможливо виявити при
звичайному освітленні. Для лікуван-
ня раку сечового міхура використо-
вують фотодинамічну терапію. Внут-
рішньовенно вводять фотосенсибіліза-
тор (похідна гематопорфіну), який
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Рис. 27. Цистоскопічна картина:

а — уретероцелє; б — несправжні та істинні дивертикули сечового міхура; в — камінь сечового міхура
оксалат; г — численні камені сечового міхура — урати.

накопичується в клітинах пухлини і
підвищує її чутливість до певного виду
опромінення. Через 24-72 год вико-
нують ендоскопічне опромінення пух-
лини лазером.

Р о з д і л 8

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
УРОДИНАМІКИ

Функціональний стан верхніх та ни-
жніх відділів сечовивідних шляхів
досліджують за допомогою спеціаль-
них методів: 1) електроміографії се-
чових шляхів; 2) імпедансної урете-
ропієлографії; 3) перфузійного тесту
Вайтекера; 4) телевізійної уретеро-
пієлоскопії, рентгенокінемато- і відео-

5 Урологія

урографії; 5) урофлоуметрії; 6) цисто-
тонометрії; 7) профілометрії сечівника.

Електроміографія сечових шля-
хів — вивчення біоелектричної актив-
ності м'язів сечових шляхів за допо-
могою спеціальних електродів і реєст-
руючих приладів. Можливі два варі-
анти реєстрації: монополярна і біпо-
лярна. При першому варіанті реєст-
рується величина і зміна потенціалу
в ділянці дослідження стосовно до ін-
диферентного електрода, при другому
варіанті реєструється потенціал пев-
ної ділянки сечоводу стосовно до ін-
шої ділянки. Зазвичай використову-
ється багатоканальний варіант реєст-
рації, коли електрофізіологічні пара-
метри реєструються одночасно з де-
кількох ділянок верхніх сечових шля-
хів. Електроди-катетери мають від
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1 до 9 електродів на одному катетері.
За допомогою таких електродів-кате-
терів можна виконувати імпедансну
уретеропієлографію та електроміогра-
фію.

Для електроміографії сечового мі-
хура показаннями є: нічне нетриман-
ня сечі, нейрогенний сечовий міхур,
деякі випадки інфравезикальної об-
струкції. Електроміографію сечоводу
використовують для ранньої діагнос-
тики порушень моторної функції се-
човоду при різних захворюваннях, ано-
маліях сечових шляхів і після опе-
ративних втручань на сечових шляхах.

При патологічних процесах спосте-
рігається зниження електричної ак-
тивності сечоводів: деформація елек-
тричних комплексів, зміни ампліту-
ди, поява додаткових зубців і т.ін.
Порівняльна характеристика електро-
міограм дає змогу оцінити ступінь
ураження нейром'язового апарату і
визначити тактику лікування. Недо-

Рис. 28. Варіанти уретроцистоскопічної
картини:

а — бульбарний стеноз; б — бульбарний стеноз
(видно лезо уретротома); в — простатична частина

уретри зі сім'яним горбиком (на б год); г — правий
отвір сечовода під час виділеня сечі; д — слизова

сечового міхура, екстенсивно васкуляризована; є —
папілярна пухлина сечового міхура; є — слизова

сечового міхура і папілярна пухлина; ж, з —
папілярна пухлина сечового міхура, частково

резектована (видно петлю електрода).

ліком цієї методики є велика імовір-
ність спотворень результатів дослі-
дження.

Імпедансна уретеропіелографія ре-
єструє зміни електричного опору тка-
нин у ділянці дослідження внаслідок
змін форми сечоводу. При багатока-
нальному дослідженні реєструється
проходження хвилі скорочень по різ-
них відділах верхніх сечових шляхів.

Перевагою цього методу над елек-
троміографією є дуже низька імовір-
ність спотворення результатів дослі-
дження, тому що при імпедансній уре-
теропієлографії реєструється опір тка-
нин. Існує два варіанти реєстрації:
біполярна і тетраполярна. Здебільшо-
го використовується багатоканальна
реєстрація, коли електрофізіологічні
параметри записуються одночасно з
декількох ділянок верхніх сечових
шляхів.

Оцінку здійснюють за формою ком-
плексів імпедансної уретеропієлогра-
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ми. При патологічних процесах спо-
стерігається деформація електричних
комплексів, зміни амплітуди, ритму
скорочень і т.ін.

За допомогою електроміографії та
імпедансної уретеропієлографії мож-
на оцінювати функціональні резерви
верхніх сечових шляхів при викорис-
танні дозованої перфузії через нефро-
стому або при діуретичному наванта-
женні (введення фуросеміду). Оптима-
льним є використання цих методик у
комбінації з уретеропієломанометрією.

Пієломанометрія і перфузійний
тест Вайтекера. Інформативним ме-
тодом дослідженням уродинаміки
верхніх сечових шляхів є пієломано-
метрія. Однак нормальний або зни-
жений внутріпіньомисковий тиск не
свідчить про відсутність механічної
перешкоди для відтікання сечі. З ме-
тою визначення механічної обструк-
ції використовують перфузійний тест
Вайтекера. Постійну перфузію здійс-
нюють через ниркову миску з певною
швидкістю, одночасно визначаючи
внутрішньомиский тиск. У нормі вер-
хні сечові шляхи забезпечують адек-
ватний транспорт рідини без підви-
щення внутрішньомискового тиску
при швидкості перфузії 10 мл/хв. За
наявності механічної перешкоди при
такій швидкості перфузії внутрішньо-
мисковий тиск зростає зі стабілізаці-
єю чи без неї. Одночасно реєструють
тиск у сечовому міхурі. У нормі різ-
ниця між внутрішньомисковим і вну-
трішньоміхуровим тиском сягає
менш ніж 15 мм вод.ст. Помірну об-
струкцію верхніх сечових шляхів ді-
агностують при різниці 15...ЗО мм
вод. ст., значну — понад 30 мм вод.ст.,
або коли не відбувається стабілізація
перфузійного тиску.

Телевізійна уретеропієлоскопія,
рентгенокінемато- і відеоурографія.
Ця група методів уможливлює візуа-
льний контроль за скороченнями вер-
хніх сечових шляхів. Оцінюють ско-
рочення ниркової миски, сечоводів;
синхронність функцій дистальних і
проксимальних відділів верхніх сечо-
вих шляхів; наявність рефлюксів.

Урофлоуметрія — метод дослід-
ження уродинаміки нижніх сечових

шляхів, при якому оцінюють акт се-
човипускання та евакуаторну функ-
цію сечового міхура. Дослідження
провадять за допомогою спеціально-
го приладу (урофлоуметра). Цей ме-
тод нескладний, неінвазивний та ін-
формативний. Під час акту сечовипу-
скання цей процес реєструється у ви-
гляді кривої з визначенням таких па-
раметрів: максимальна і середня шви-
дкість потоку сечі, час досягнення ма-
ксимальної швидкості сечовипускан-
ня, об'єм сечі, час сечовипускання,
характер кривої. У жінок нижньою
межею норми вважається максималь-
на швидкість потоку сечі — 20 мл/с,
у чоловіків — 16...20 мл/с (рис. 70).

Цистотонометрія — дослідження
детрузорного тиску залежно від об'-
єму сечового міхура при наповненні
його рідиною або газом. Цей метод
застосовують переважно з одночасною
реєстрацією абдомінального тиску і
електроміографією анального сфінк-
тера. За даними цистометрії розріз-
няють норморефлекторний (поступо-
ве зростання тиску при наповненні),
гіперрефлекторний (різке зростання
тиску навіть при незначному напов-
ненні) і гіпорефлекторний (великий
цистометричний об'єм і знижений
тиск).

Іноді виникає потреба у застосуван-
ні цистометрії під час акту сечовипу-
скання. Таке дослідження виконують
за індивідуальними показаннями з
одночасною реєстрацією абдоміналь-
ного тиску й електроміографією ана-
льного сфінктера.

Профілометрія сечівника — дослі-
дження, під час якого реєструється
тиск бічних стінок сечівника по всій
його довжині. Оцінюють максималь-
ний тиск, довжину профілю тиску,
тиск закриття, різницю між максима-
льним внутрішньоміхуровим і внут-
рішньосечівниковим тиском. Зміни
цих показників дають змогу диферен-
ціювати різні форми дисфункцій —
від інфравезикальної обструкції до
нетримання сечі. Останнім часом ви-
користовують в практиці апарати, за
допомогою яких можна одночасно
реєструвати внутрішньоміхуровий і
внутрішньосечівниковий, а також аб-
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домшальнии тиск, виконувати елект-
роміографію і здійснювати комп'юте-
рне опрацювання результатів дослі-
дження.

Р о з д і л 9

БІОПСІЯ В УРОЛОГІЇ

Біопсія нирки може бути пункційною
та операційною. Біопсію застосовують,
якщо інші методи дослідження не
дають змоги визначити діагноз.

Пункційну біопсію нирки останнім
часом виконують під ультразвуковим
контролем. Положення хворого — ле-
жачи на животі з підкладеним вали-
ком в епігастральній ділянці. При
ультразвуковому дослідженні в нир-
ці виявляють підозрілу ділянку. Хід
голки слід вибрати таким чином, щоб
вона не проходила через інші органи,
плевру, черевну порожнину. Застосо-
вують місцеву анестезію. Далі під
постійним УЗ-контролем голку про-
сувають до підозрілої ділянки, беруть
шматочок тканини і візуально оціню-
ють його. Якщо потрібно, процедуру
повторюють.

У с к л а д н е н н я : кровотечі з утво-
ренням гематоми, мікрогематурія, ма-
крогематурія; розрив нирки; ушко-
дження сусідних органів; паранефрит
і т. ін.

Операційну біопсію виконують під
час оперативних втручань. Розтина-
ють капсулу нирки і спеціальними
інструментами беруть шматочок тка-
нини нирки для дослідження. На
ушкоджене місце накладають кетгу-
тові шви.

Ендовезікальна біопсія. Таку біо-
псію виконують під час цистоскопії
спеціальними біопсійними щипчика-
ми на підозрілих щодо наявності па-
тологічного процесу ділянках. Мікро-
скопічне дослідження матеріалу є ін-
формативним і дає змогу з'ясувати
вид патологічного процесу, а отже,
визначити тактику лікування.

Біопсія передміхурової залози.
Розрізняють трансперитонеальну (про-
межинну) і трансректальну пункцій-
ну біопсію передміхурової залози.
Трансперитонеальну біопсію викону-

ють під УЗ-контролем. Для виконан-
ня трансректальної біопсії застосову-
ють місцеве знеболювання. Під конт-
ролем вказівного пальця лівої руки
в пряму кишку вводять пункційну
голку до підозрілих ділянок передмі-
хурової залози.

Біопсія яєчка та його придатка.
Біопсію цих органів переважно вико-
нують під УЗ-контролем, що дає змо-
гу взяти матеріал для дослідження
безпосередньо з підозрілої ділянки.
Виконують також операційну біопсію.
Біопсію яєчка і його придатка засто-
совують в тих випадках, коли за до-
помогою інших методів дослідження
не вдається визначити діагноз.

Р о з д і л Ю

РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У діагностуванні більшості урологіч-
них захворювань інформативними є
рентгенологічні методи дослідження.
Вони дають змогу виявити різнома-
нітні патологічні процеси та анома-
лії нирок, сечових шляхів і статевих
органів. Дані рентгенологічних дослі-
джень необхідно інтерпретувати в
поєднанні з даними інших досліджень,
що є гарантією своєчасної і точної ді-
агностики.

Підготовка до рентгенологічного
дослідження починається з визначен-
ня доцільності та об'єму рентгеноло-
гічного дослідження. Пацієнт пови-
нен максимально звільнити кишки
від калу та газів. Підготовку почина-
ють за дві доби перед дослідженням,
вилучивши з раціону продукти, які
спричиняють утворення газів: бобові,
картоплю, капусту, житній хліб, фрук-
ти і т.ін. Слід вживати активоване
вугілля по 0,5 г 4 рази на добу і по-
ставити очисну клізму ввечері напе-
редодні дослідження і вранці у день
дослідження. Потрібно намагатися
вибрати дослідження з найменшим
променевим навантаженням. Перед
дослідженням обов'язково слід вико-
нати проби на чутливість до контраст-
них речовин. Переважно застосовують
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пробу з внутрішньовенним уведен-
ням 1 мл контрастної речовини. По-
зитивною ця проба вважається вразі
появи ознак алергічної реакції: ну-
доти, блювання, серцебиття, задишки,
свербіжу шкіри та шкірного висипан-
ня. Якщо є найменша підозра на ін-
дивідуальну нетолерантність до пре-
парату, його введення треба негайно
припинити і надати хворому невідкла-
дну допомогу залежно від клінічних
проявів. При алергічній реакції, зу-
мовленій уведенням йодовмісних пре-
паратів, необхідно ввести 20...ЗО мл
30% розчину тіосульфату натрію.

При анафілактичному шоці внут-
рішньовенно або внутрішньосерцево
вводять 1 мл 0,1% розчину адреналі-
ну. Надалі потрібні внутрішньовенні
ін'єкції глюкокортикоїдів (150...200
мг гідрокортизону або 50...60 мг пред-
нізолону). У разі потреби вдаються до
реанімаційних заходів. При менш
виражених алергічних реакціях до-
датково вводять хлорид або глюконат
кальцію, піпольфен, супрастин, фуро-
семід. При розвитку гострої лівошлу-
ночкової недостатності внутрішньо-
венно вводять серцеві глікозиди, еу-
філін.

Оглядова рентгенографія сечових
органів (оглядова урографія) вперше
була проведена 1896 p., через рік піс-
ля відкриття рентгенівських проме-
нів. Це важливий та інформативний
метод дослідження. Він завжди є обо-
в'язковим початковим компонентом
протоколу рентгенурологічного дослі-
дження. Цей метод дає змогу оцінити
стан ребер, хребців, крижової кістки,
тазових кісток, контури поперекових
м'язів; в більшості випадків — тіні
обох нирок і, що найголовніше, — па-
тологічні тіні в ділянці сечостатевих
органів, які свідчать про наявність ка-
менів і т. ін. (рис. 29,30).

Найбільше значення оглядова
рентгенографія має в розпізнаванні се-
чокам'яної хвороби, оскільки сечові
камені переважно рентгенопозитивні.
Слід пам'ятати, що за камені нирки
можна помилково прийняти калові
камені, камені жовчевого міхура, ка-
мені підшлункової залози, петрифіко-
вані лімфатичні вузли брижі кишок

та заочеревинного простору, звапнені
туберкульозні каверни нирки, кістоз-
ні утвори, губчасту нирку, сторонні

•тіла. Камені сечоводу необхідно від-
різняти від флеболітів, калових каме-
нів, сторонніх тіл, петрифікатів у вну-
трішніх жіночих статевих органах та
лімфатичних вузлах.

Екскреторна урографія (вперше
проведена у 1926 р.) є нескладним і
високоінформативним методом дослі-
дження, який ґрунтується на вибір-
ковій здатності нирок виділяти вве-
дені в організм рентгенконтрастні
речовини. Цей метод дає змогу визна-
чити стан верхніх сечових шляхів. В
організм внутрішньовенно вводять
20...70 мл 60...80 % розчину рентген-
контрастної речовини, що виділяєть-
ся нирками (для дорослої людини
доза становить 0,5...1,0 мл на 1 кг маси
тіла). Розчин спочатку насичує парен-
хіму нирок, далі потрапляє в чашко-
во-мискову систему , а відтак сечово-
дами — в сечовий міхур. Рентгено-
грами роблять через певні проміжки
часу після введення контрасту, фік-
суючи таким чином на знімках різні
фази контрастування сечових органів.
Через 1...3 хв відбувається насичен-
ня розчином паренхіми нирок, через
7... 10 і 15...20 хв отримують зображен-
ня сечових шляхів, чашково-мискової
системи нирок і сечоводів, через 25...
ЗО хв, якщо функція нирок задовіль-
на і хворий не спорожнив сечовий
міхур, — зображення сечового міхура
(рис. 31, 32).

У момент сечовипускання викону-
ють мікційну цистоуретрографію і від-
разу після неї фіксують зображення
сечовивідного каналу, виявляють на-
явність або відсутність міхурно-се-
човодного рефлюксу, а також залиш-
кову сечу. При зниженні функції
нирок і сповільненому спорожненні
верхніх відділів сечових шляхів для
отримання їх зображення доводиться
робити пізні знімки (через 1-2-3 год
після введення контрасту). Інколи не-
обхідним є проведення інфузійної уро-
графії з метою посилення контраст-
ності сечових шляхів на урограмі.
Ступінь контрастності залежить від
гемодинаміки нирки, стану та об'єму
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Рис. 29. Оглядова урограма: камінь у лівій нирці.
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Рис. ЗО. Оглядова урограма: камінь у лівій нирці.
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Рис. 31. Екскреторна урограма.
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Рис. 32. Екскреторна урограма.
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ЧМС, уродинаміки сечових шляхів, AT,
характеру контрастної речовини, ста-
ну і якості рентгенплівки та
рентгенобл аднання.

Протипоказаннями для проведен-
ня урографії є серцево-судинна і пе-
чінкова недостатність, термінальна
стадія хронічної ниркової недостат-
ності, нетолерантність до контрастних
речовин, перша половина вагітності.
Для попередження можливих побіч-
них реакцій при екскреторній уро-
графії проводять пробу на індивідуа-
льну чутливість до рентгеноконтрас-
тної речовини, яку використовують.

Ретроградна (висхідна) уретеропі-
єлографія вперше виконана в 1906 р.
шляхом заповнення верхніх відділів
сечових шляхів контрастом проти те-
чії сечі за допомогою катетеризації
сечоводів і мисок через цистоскоп.
Ретроградну уретеропієлографію за-
стосовують при неінформативності
екскреторної урографії або при про-
типоказаннях до неї. Спеціальної під-
готовки дане дослідження не потре-
бує (рис. 33).

Рентгеноконтрастну речовину вво-
дять у кількості 2...6 мл, інколи біль-
ше. Під час дослідження необхідно
орієнтуватися на відчуття розпиран-
ня в поперековій ділянці. Для вияв-
лення тіней рентгеноконтрастних ка-
менів, яких не видно на оглядовій
урограмі, в сечові шляхи вводять газ
(6... 10 см3), який підвищує проникність
середовища для рентгенівських про-
менів навколо каменя у вигляді тіні
(пневмоуретеропієлографія ).

Антеградна пієлоуретерографія
(вперше виконана в 1949 р.) — метод
безпосереднього наповнення верхніх
відділів сечових шляхів контрастною
речовиною за допомогою черезшкір-
ної пункції чашково-мискової систе-
ми. Цей метод використовується в тих
випадках, коли при екскреторній уро-
графії не вдається отримати зобра-
ження верхніх відділів сечових шля-
хів через різке зниження функції ни-
рок, а ретроградна уретеропієлографія
протипоказана. У поєднанні з інши-
ми методами дослідження антеград-
на пієлоуретерографія дає змогу ви-
явити локалізацію і довжину ураже- Рис. 33. Ретроградна урограма.
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Рис. 34. Цистограма: неповне подвоєння сечового міхура.

ної ділянки сечоводу. Використання
таких методів, як пневморен і пнев-
моперитонеум, обмежене через впро-
вадження у клінічну практику ульт-
развукової діагностики і комп'ютер-
ної томографії.

Для рентгенологічного досліджен-
ня сечового міхура, якщо після огля-
дового знімка і низхідної цистогра-
фїї не вдалося отримати достатньо ви-
разного зображення, застосовують ви-
східну цистографію (рис. 34). Цисто-
графія дає змогу оцінити форму, роз-
міри, контури, дефекти наповнення і
виконується в двох проекціях. У се-
човий міхур вводять контраст у кіль-
кості 150...200 мл. Висхідну цисто-
графію з рідким контрастом викори-
стовують головним чином для діаг-
ностики пухлин сечового міхура. Ки-
сень застосовують, якщо потрібно
отримати тінь каменя або простати.

Для діагностики пухлин сечового
міхура зрідка застосовують осадову
цистографію з барієм. У сечовий мі-

хур за допомогою катетера вводять
150...200 мл 10...15 % зависі барію,
відтак протягом ЗО...40 хв хворий
змінює положення тіла, а потім само-
стійно спорожнює сечовий міхур. Далі
знову вводять катетер, випускаючи
залишки барію, промивають сечовий
міхур до отримання чистих промив-
них вод і наповнюють його киснем
(150...200 мл). При рентгенографії на
фоні заповненого киснем сечового
міхура видно чітке зображення пух-
лини за рахунок барію, якій осів на її
ворсинчасту або звиразковану повер-
хню. На гладкій слизовій оболонці
барієва суміш не затримується.

Інший спосіб подвійного контрас-
тування сечового міхура — лакунар-
на цистографія. У сечовий міхур за
допомогою катетера вводять спочатку
15...20 мл рідкої рентгеноконтрастної
речовини, а відтак — кисень до появи
легкого позиву до сечовипускання.

Дуже інформативною є мікційна
цистографія. Вона дає змогу досліди-
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ти стан усіх сечових шляхів. Разом
із цистографією мікційна цистографія
є основним методом діагностики мі-
хурово-сечовідного рефлюксу.

При уретрографії використовують
15...20% розчин рентгеноконтрастної
речовини, який вводять або в сечови-
відний канал ззовні (висхідна урет-
рографія), або в сечовий міхур (нисхі-
дна уретрографія). Уретрографія про-
типоказана після проведення в той же
день або напередодні інструменталь-
ного втручання.

Кінематоурографія дає змогу чіт-
ко відобразити на плівці скоротливу
діяльність сечових шляхів. За допо-
могою спеціального додаткового при-
строю до рентгенівського апарата ви-
конують зйомку на звичайну кіноплі-
вку під час видільної урографії, цис-
тографії в момент сечовипускання,
ретроградної уретеропієлографії або
антеградної пієлоуретерографії. Пере-
глядаючи фільм, можна докладно до-
слідити моторну функцію сечових
шляхів і виявити навіть початкові
порушення уродинаміки, що не про-
являються при інших методах дослі-
дження.

З огляду на велике променеве на-
вантаження цього методу частіше
використовують рентгенотелевізійне
дослідження. Воно дає змогу в десят-
ки разів поліпшити якість зображен-
ня завдяки електронно-оптичному
перетворювачу (ЕОП). Контроль за до-
помогою телеекрану значно полегшує
виконання багатьох ангіографічних
досліджень в урології, а деякі з них,
що повязані з необхідністю селектив-
ної, тобто вибіркової, катетеризації гі-
лок аорти і нижньої порожнистої ве-
ни, здухвинних артерій і вен, стали
можливими лише після появи рент-
генотелебачення. Важливу роль рент-
генотелебачення відіграє також в опе-
раційній урологічній практиці, полег-
шуючи пошуки каменів та їх уламків
у сечових шляхах і контроль за вве-
денням різноманітних інструментів.

Комп'ютерна томографія — сучас-
ний і високоінформативний метод
дослідження. Цей метод дає змогу
аналізувати зображення. Він уможли-
влює отримання точної інформації про

щільність тканин. Комп'ютерна томо-
графія є високоінформативним мето-
дом дослідження, особливо для діаг-
ностики об'ємних утворів нирок та
сечових шляхів, передміхурової зало-
зи, статевих органів, аномалій розвит-
ку нирок, СКХ і т.ін. За допомогою
комп'ютерної томографії виявляють
пухлини сечостатевих органів, лока-
лізацію та поширення пухлин, мета-
стази, оцінюють ступінь радикально-
сті виконаної операції, виконують
контрольні обстеження у післяопера-
ційний період у хворих, які були про-
оперовані з приводу пухлин органів
сечостатевої системи. Мінімальна роз-
дільна здатність методу — 0,3...0,4 см,
діагностична точність — 94...97 %
(рис. 35).

Дуже важко діагностувати різно-
манітні ураження малого таза. З ме-
тою диференційної діагностики ши-
роко застосовують комп'ютерну томо-
графію, яка дає об'єктивну оцінку ха-
рактеру і поширення уражень. Дуже
важливим є застосування комп'юте-
рної томографії для діагностики
поширення пухлин сечового міхура,
передміхурової залози і уражень та-
зових лімфатичних вузлів, що дає змо-
гу правильно вибрати тактику ліку-
вання.

Простатографія — отримання зо-
браження передміхурової залози на
рентгенівській плівці за допомогою
контрастування сусідніх органів і тка-
нин. На фоні контрастної речовини
візуалізується передміхурова залоза
у вигляді тіні в ділянці шийки сечо-
вого міхура. Контрастування перед-
міхурової залози можна доповнити
введенням кисню в оточуючу клітко-
вину (пресакрально). Інший спосіб
простатографії, ще не дуже пошире-
ний, полягає в безпосередньому введен-
ні контрасту в тканину простати шля-
хом пункції її через промежину.

Везикулографія — рентгенографія
сім'яних міхурців, що заповнені кон-
трастом. Метод виявляє їх зміни при
туберкульозі статевих органів, при
раку простати, сечового міхура, сім'я-
них міхурців.

Вазографія — отримання рентге-
нівського зображення сім'явиносної



78 УРОЛОГІЯ

Рис. 35. Комп'ютерна томограма: пухлина лівої нирки.

протоки, заповненої контрастом. Ви-
конується як складова частина вези-
кулографії і дає змогу оцінити про-
хідність сім'явиносної протоки.

Епідидимографія — рентгенологі-
чне дослідження придатка яєчка, що
заповнений контрастом так само, як
і при вазографії та везикулографії, але
в бік придатка яєчка. Застосовують
для виявлення туберкульозу, пухлин
яєчка та його придатка, кіст придат-
ка і т.ін. Поєднання вазографії, вези-
кулографії та епідидимографії введен-
ням контрастної речовини в обидва
боки сім'явиносної протоки назива-
ється генітографією.

Ниркова артеріографія запропоно-
вана в 1926 р. Від 1953 р. застосову-
ють контрастування крові в аорті та
її гілках шляхом пункції стегнової
артерії. Під контролем рентгенотеле-
бачення кінчик катетера встановлю-
ють дещо вище місця відходження від
аорти ниркових артерій (приблизно на
середині І поперекового хребця) і ав-
томатичним шприцем вводять по

катетеру 20...ЗО мл 60...70 % розчину
рентгеноконтрастної речовини. На-
прикінці введення виконують зйом-
ку. Розташувавши катетер вище, отри-
маємо артеріограми наднирових за-
лоз.

Розрізняють чотири фази цирку-
ляції рентгенконтрастної речовини в
нирках: 1) артеріограма; 2) нефро-
грама; 3) венограма; 4) екскреторна
(видільна) урограма.

У випадку отримання недостатньо
чіткого зображення на аортограмі
ниркових артерій вдаються до селек-
тивної ниркової артеріографії, при
якій за допомогою того ж провідника
вводять в аорту другий катетер із зі-
гнутим дзьобиком і проводять його
під контролем рентгенотелебачення
безпосередньо в ту чи іншу ниркову
артерію з потрібного боку. Увівши в
ниркову артерію 10 мл контрасту,
отримують чітку артеріограму.

Ниркова артеріограма найбільш
інформативна при злоякісних пухли-
нах нирки і надниркової залози, неф-



Семіотика в урології 79

роптозі, гідронефрозі, захворюваннях
ниркових артерій, при гіпертонії не-
з'ясованої етіології, у разі детального
обстеження перед органозберігаючи-
ми операціями на нирках.

Для діагностики пухлин нирки
використовують селективну ниркову
артеріофармакографію. Метод ґрунту-
ється на тому, що судини пухлин не
мають еластичних волокон та, відпо-
відно, не звужуються після введення
адреналіну.

Венокавографія — отримання
рентгенівського зображення нижньої
порожнистої вени, заповненої рент-
генконтрастною речовиною (вперше
проведена в 1935 р.). У даний час ви-
конується також трансфеморально.
Основне показання — необхідність ви-
явити пухлинний тромбоз або пере-
конатися у його відсутності, пророс-
тання або перетискання нижньої по-
рожнистої вени при раку нирки та
інших пухлинах. Ниркова венографія,
запропонована в 1956 p., виконується
під контролем рентгенотелебачення.
Ниркову венографію застосовують
при раку нирки за тими ж показан-
нями, що й венокавографію, а також
при підозрі на аномалії чи захворю-
вання ниркової вени.

Використовують також фармакове-
нографію з метою отримати повне зо-
браження венозної системи нирки.
Для цього застосовують адреналін та
інші препарати.

Тазова артеріо- і венографія ви-
користовуються в урології головним
чином для діагностики пухлин орга-
нів таза, найчастіше раку сечового мі-
хура. Деформація тазових судин сві-
дчить про поширення пухлини за
межі органа. У гінекології метод ви-
користовують для диференціальної ді-
агностики доброякісних і злоякісних
пухлин матки, яєчників і сусідніх ор-
ганів. Заповнення контрастною речо-
виною артерій таза досягається шля-
хом катетеризації загальної клубо-
вої артерії трансфеморально, як при
нирковій артеріографії, але з нижчим
розташуванням кінця катетера. При
тазовій венографії контраст уводять
в тильну вену статевого члена або клі-

тора чи внутрішньокістково (лонна,
здухвинна та інші кістки).

Лімфангіоаденографія (лімфогра-
фія) — рентгенологічний метод дослі-
дження, якій ґрунтується на отриман-
ні зображення лімфатичних судин, які
дренують сечостатеві органи, і вузлів,
у які вони впадають. Лімфангіоаде-
нографія застосовується в урології
останніх ЗО років. Контраст (йодолі-
пол, ліпіодол) вводять у лімфатичні
судини стопи. Через невеликі розмі-
ри і ламкість останніх виконання лім-
фографії технічно утруднене.

Дослідження застосовують при пу-
хлинах сечостатевих органів, коли по-
трібно з'ясувати стан регіонарних лім-
фатичних вузлів при раку сечового
міхура, яєчка, статевого члена. Однак
на лімфоаденограмах нелегко буває
відрізнити запальні зміни від метаста-
зів. Внаслідок цього, а також появи
методу непрямої радіоізотопної лім-
фографії, КТ, МРТ в останні роки лім-
фографію застосовують рідше.

Магнітно-резонансна томогра-
фія — сучасний метод дослідження,
що ґрунтується на застосуванні маг-
нітного поля високої, середньої та
малої напруженості. Синтез та обро-
бка даних про зміни характеристик
цих магнітних полів дають змогу бу-
дувати надзвичайно інформативне і
точне зображення органів і тканин.
Особливо цінною є інформація про ді-
лянки зі складною будовою (напри-
клад — малий таз). Метод дає змогу
отримати інформацію про наявність,
характер та прогресування пухлинно-
го процесу, що є надзвичайно важли-
вим при виборі тактики лікування
різноманітних пухлин органів сечо-
статевої системи. Метод можна засто-
совувати при неінформативності ком-
п'ютерної томографії та ультразвуко-
вого дослідження.
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Р о з д і л 11

УЛЬТРАЗВУКОВІ
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

В останні роки ультразвукові методи
дослідження широко застосовуються
в урологічній практиці для виявлен-
ня структурних змін органів сечоста-
тевої системи, оцінки стану цих орга-
нів у динаміці, оцінки стану судин і
гемодинаміки, виконання різномані-
тних досліджень, маніпуляцій і опе-
рацій під ультразвуковим контролем.

Ультразвукові методи досліджен-
ня ґрунтуються на реєстрації за до-
помогою радіоелектронної апаратури
ультразвукових хвиль, відбитих від
границь середовищ з різною акустич-
ною густиною. Розрізняють такі різ-
новиди ультразвукового дослідження
(УЗД): одновимірну, двовимірну і три-
вимірну ехографію, УЗД в М-режимі
і допплєрографію. Для дослідження
органів сечостатевої системи застосо-
вують головним чином метод ульт-
развукового сканування. Сучасні ме-
тоди ультразвукового дослідження
дають змогу отримати дані про хара-
ктер патологічних змін у будь-якому
органі і цим самим диференціювати
різноманітні захворювання нирок і
сечостатевих органів. Допплєрографія
ґрунтується на ефекті Допплєра, а
саме — реєструється зміна частоти
ультразвукової хвилі, яка відбита від
рухомих меж між середовищами. За-
вдяки цій методиці отримуємо інфор-
мацію про стан гемодинаміки орга-
нів і судин, що досліджуються.

Для діагностики застосовують уль-
тразвук з частотою в межах 1...7 МГц.
Чим вища частота ультразвуку, тим
вища роздільна здатність, але його
проникна здатність нижча. З огляду
на це для дослідження близько роз-
ташованих об'єктів застосовують дат-
чики з частотою 5...7 МГц, для глибо-
ко розташованих об'єктів — датчики
з частотою 2,5...3,5 МГц. Для того щоб
у проміжок між зондом та шкірою
пацієнта не проникало повітря, шкі-
ру в ділянці дослідження слід вкри-
ти імерсійним середовищем (рис.
36-43).

Рис. 36. Нормальна права нирка.

Рис. 37. Абдомінальним датчиком візуалізу-
ється велика пухлина надниркової залози.

Важливою перевагою методу є від-
сутність потреби вводити в організм
будь-які речовини, абсолютна безпеч-
ність дослідження, можливість його
виконання в будь-якому стані хворо-
го, швидке отримання результатів об-
стеження. В останні роки під ультра-
звуковим контролем виконують різ-
номанітні черезшкірні пункційні про-
цедури для діагностики і лікування
урологічних захворювань:

• черезшкірна пункційна антегра-
дна пієлографія;

• черезшкірна пункційна нефрос-
томія;

• пункції кіст нирки для їх спо-
рожнення і склерозування;

• пункційна біопсія нирок, перед-
міхурової залози, органів калитки;



Семіотика в урології 81

Рис. 38. Поперечний і поздовжній зрізи пухлини сечового міхура.

Урологія
Рис. 39. Гіпертрофія передміхурової залози.
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Рис. 42. Нормальні яєчка і придаток яєчка.

Рис. 40. Гіпертрофія передміхурової залози в
поперечному та поздовжньому ракурсах під

час біопсії.

Рис. 41. Мала пухлина передміхурової залози,
яка закриває уретру.

Рис. 43. Нормальна течія крові у кавернозній
артерії після ін'єкції папаверину.

• черезшкірне дренування при
гнійно-деструктивних процесах у се-
чостатевих органах;

• пункційна цистостомія;
• ультразвуковий контроль під час

перкутанних та відкритих оператив-
них втручань.

У багатьох випадках такі інстру-
ментальні маніпуляції, що виконують-
ся під ультразвуковим контролем,
дають змогу замінити достатньо
складні оперативні втручання. Різні
методи ультразвукових досліджень
широко використовуються в медичній
практиці.
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Р о з д і л 12

РАДІОІЗОТОПНІ
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

В останні ЗО років радіоізотопна діаг-
ностика широко використовується в
урологічній практиці. Радіоізотопні
методи дослідження уможливлюють
отримання важливої інформації про
анатомо-функціональний стан дослі-
джуваних органів. Ці методи атрав-
матичні і дуже прості у виконанні.
Для виконання досліджень викорис-
товують апарати двох типів. До пер-
шого типу належать у-камери різно-
манітних модифікацій. При цьому
типі дослідження постійно реєструєть-
ся радіоактивне випромінювання від
досліджуваних органів. Зображення
передається на телевізійний екран і
фотографується. До другого типу на-
лежать радіоциркулографи. Це спе-
ціальні апарати з датчиками радіоак-
тивності, які реєструють випроміню-
вання над досліджуваним органом. За
допомогою самописців у вигляді кри-
вих записується динаміка опромінен-
ня (рис. 44).

Радіоізотопна ренографія (запро-
понована в 1956 р.) — дослідження
функції нирок за допомогою внутрі-
шньовенного введення радіоактивно-
го ізотопа, виділення якого нирками,
проходження з мисок по сечоводах у
сечовий міхур і виведення з нього вло-
влюється датчиками і реєструється
спеціальним приладом у вигляді кри-
вої (ренограми). Із радіоактивних ізо-
топів зазвичай використовують йод-
гіпуран, тобто гіпуран, мічений радіо-
активним йодом ( Ш І або 125І), 99шТс-
DTPA — речовини, що вибірково ви-
водяться нирками.

При радіоізотопній ренографії з ІЗ'І
або 12Г'І гіпураном радіофармпрепарат
виділяється сечовими шляхами вна-
слідок канальцевої секреції. Реєстру-
ється рівень радіоактивності над нир-
ками протягом 20...30 хв. На рено-
графічній кривій розрізняють три сег-
менти: судинний, що характеризуєть-
ся накопиченням препарату в нирко-
вих судинах; висхідний, що відобра-
жає процес накопичення препарату в

клітинах епітелію проксимальних
ниркових канальців, і низхідний, що
відображає евакуацію препарату по
верхніх сечових шляхах. Функція
кожної нирки характеризується окре-
мою кривою.

Третій датчик встановлюють над
ділянкою серця і реєструють криву
тотального кліренсу гіпурану. У нор-
мі цей показник дорівнює сумарному
нирковому кліренсу. Основними по-
казниками ренограм є: час максима-
льного накопичення радіофармпрепа-
рату в нирці (3...5 хв); час напіввиве-
дення радіофармпрепарату (6... 10 хв);
кліренс за Вінтером (50%).

Радіоізотопна ренографія — доста-
тньо чутливий метод виявлення поча-
ткових функціональних порушень у
нирках. Цей метод малотравматичний
і відносно безпечний, тому може бути
використаний при будь-якому, навіть
дуже тяжкому, стані хворого. Він осо-
бливо інформативний у тих випадках,
коли неможливо застосувати екскре-
торну урографію: при гострій і термі-
нальній стадії хронічної ниркової не-
достатності, при нетолерантності до
йодовмісних рентгеноконтрастних пре-
паратів. Радіоізотопна ренографія дає
змогу диференціювати функціональні
порушення, зумовлені захворювання-
ми ниркової паренхіми при зміні ви-
східного сегмента кривої, і порушення
евакуації сечі при змінах низхідного
сегмента. Однак ці зміни кривої не
характерні для певного захворювання,
тому визначити діагноз на основі лише
даних радіоізотопної ренографії немо-
жливо. Розмістивши датчик через
ЗО...40 хв над ділянкою сечового міху-
ра і реєструючи радіоактивність перед
сечовипусканням та після нього, мо-
жна визначити ступінь випорожнен-
ня сечового міхура.

При радіоізотопній ренографії з
комплексом 9!>mTc-DTPA радіофарм-
препарат виділяється внаслідок клу-
бочкової фільтрації, далі — сечовими
шляхами. Реєструється рівень радіо-
активності над нирками протягом
20...25 хв. На ренографічній кривій
розрізняють три сегменти: судинний,
що характеризується накопиченням
препарату в ниркових судинах; ви-
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Рис. 44. Радіонуклідна ренограма у нормі:
а — права нирка; б — ліва нирка.

східний, що відображає процес нако-
пичення препарату в ниркових клу-
бочках, і низхідний, що відображає
евакуацію препарату верхніми сечо-
вими шляхами. Функція кожної ни-
рки характеризується окремою кри-
вою. На основі даних про швидкість
фільтрації розраховують нирковий
кліренс. Третій датчик встановлюють
над ділянкою серця і реєструють кри-
ву тотального кліренсу даного гломе-
рулотропного препарату. У нормі цей
показник дорівнює сумарному нирко-
вому кліренсу.

Динамічна нефросцинтиграфія —
метод дослідження, за допомогою яко-
го оцінюють функціональний стан
нирок. За допомогою у-камери реєст-
рується накопичення радіофармпрепа-
рату (мічений гіпуран) паренхімою

нирки і виведення його сечовими шля-
хами. Інформація записується в пам'я-
ті комп'ютера, що дає змогу отримува-
ти зображення досліджуваного орга-
на, аналізувати порушення секретор-
ної та евакуаторної функцій у різних
сегментах нирки, запам'ятовувати ді-
агностичну інформацію і порівнювати
її з результатами попередніх і наступ-
них досліджень. У нормі через 3...5 хв
після введення радіофармпрепарату
з'являється зображення ниркової па-
ренхіми, через 5...6 хв чіткість її зо-
браження знижується і радіофармпре-
парат накопичується в ЧМС нирки,
через 10... 15 хв радіофармпрепарат
заповнює сечовий міхур. Можна вико-
нувати нефросцинтіграфію із застосу-
ванням гломерулотропних радіофар-
мпрепаратів (99mTc-DTPA).
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Радіоізотопне сканування і сцин-
тиграфія — методи дослідження, за
допомогою яких отримують зображен-
ня органа, насиченого радіоактивними
ізотопами. Залежно від приладу таке
зображення отримують або у вигляді
штрихів на папері (сканування), або у
вигляді точок на фотопапері (сцинти-
графія). Ділянки зі зниженою функ-
цією характеризуються розрідженням
штрихів або точок, а відсутність фун-
кції — дефектом накопичення препа-
рату. За допомогою цього методу мо-
жна виявити вогнищеве ураження в
нирці. Це особливо важливо при пі-
дозрі на пухлину нирки, а також у тих
випадках, коли характер патологічно-
го процесу невідомий. Метод не лише
характеризує функціональний стан
ниркової паренхіми, але і дає її зобра-
ження, завдяки чому дедалі ширше
застосовується в діагностиці захворю-
вань нирок у комплексі з іншими ме-
тодами дослідження.

Сцинтиграфія яєчок — радіоізото-
пне дослідження, яке виконується че-
рез ЗО...90 хв після введення у вену
радіоактивного препарату 99шТс-перте-
хнетату. Цей метод найбільш інфор-
мативний при визначенні локалізації
яєчка при черевному крипторхізмі,
при різноманітних формах неплідно-
сті, а також для розпізнавання пух-
лин яєчок.

Сцинтиграфія надниркових залоз
виконується після внутрішньовенно-
го введення холестеролу 1 3 1І через 2-
3 доби. У нормі спостерігається рів-
номірне накопичення радіофармпре-
парату в надниркових залозах.

Сцинтиграфія паращитовидних
залоз виконується після внутрішньо-
венного введення 758е-метіоніну. На-
копичення даного препарату відбува-
ється в зонах гіперплазії та аденома-
тозних розрощень у паращитовидній
залозі.

Радіоізотопна урофлоуметрія —
метод дослідження процесу спорож-
нення сечового міхура від радіоакти-
вної сполуки, яка розчинена в сечі, під
час акту сечовипускання. Після ви-
конання радіоізотопної ренографії
при виникненні позивів до сечовипу-
скання хворий спорожнює міхур (да-

тчик встановлюють над сечовим мі-
хуром). За допомогою дослідження за-
реєстрованої кривої зміни інтенсив-
ності радіоактивного випромінення
над сечовим міхуром розраховують
максимальну та середню об'ємну
швидкість потоку сечі та кількість за-
лишкової сечі.

Радіоізотопне лімфосканування,
або лімфосцинтиграфія — метод, за
допомогою якого отримують зображен-
ня ланцюжка пахвово-стегнових, клу-
бових, паракавальних та парааорталь-
них лімфатичних вузлів. Метод дає
змогу виявити порушення лімфовід-
тікання заочеревинними лімфатични-
ми шляхами, опосередковано засвідчу-
ючи наявність або відсутність пухлин-
них метастазів. Ізотопний радіопрепа-
рат (198Аи-колоїд) вводять під шкіру
стопи.

Радіоізотопне сканування і сцин-
тиграфія кісток хребта і таза також
'має важливе значення в урологічній
практиці, оскільки злоякісні пухли-
ни сечостатевих органів (нирки і про-
стати) метастазують у кістки. Ізотоп-
ні методи дають змогу виявити озна-
ки метастазів у кістки на декілька мі-
сяців раніше, ніж рентгенографія.

Діагностика латентного туберку-
льозу нирок. Метод радіонуклідної
діагностики успішно використовуєть-
ся для діагностики функціонального
стану нирок і латентних форм тубер-
кульозу. При латентній формі тубер-
кульозу застосовують туберкуліноре-
нографічну пробу. Після введення
туберкуліну досліджують функцію
нирок у два етапи: через 48 і через
72 год після введення туберкуліну. На
основі цих досліджень можна вияви-
ти латентний перебіг туберкульозу
нирок.

Діагностика латентного пієлоне-
фриту. При підозрі на латентний піє-
лонефрит, якщо відсутня чітка симп-
томатика, можна використовувати рі-
зноманітні провокації запального про-
цесу (введення преднізолону, шкірна
імунізація стандартними бактеріаль-
ними антигенами і т.ін.). Через 1-3
доби після провокаційної проби ви-
конують радіоізотопну ренографію.
Зазвичай короткочасне загострення
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пієлонефриту спочатку проявляється
посиленням очисної функції нирки, а
відтак функціональний стан нирок, ура-
жених пієлонефритом, погіршується.

Фармакоренографічні проби. Для
виявлення функціональних резервів
нирок, визначення змін ниркового
кровообігу використовують фармако-
ренографічну пробу з уведенням пре-
паратів, які знижують периферичний
судинний опір і збільшують нирко-
вий кровообіг (препарати групи тео-
філіну). Порівнюють функціональні
показники перед уведенням препара-
ту та після нього.

Для визначення генезу обструкції
сечових шляхів використовують фар-
макопроби з діуретиками (фуросемід
тощо). Застосування фармакореногра-
фічних проб є перспективним у діаг-
ностиці захворювань нирок.

Радіоізотопна фалографія — до-
слідження, за допомогою якого вияв-
ляють ступінь порушення ерекції при
хворобі Пейроні та інших захворюван-
нях. Дослідження виконують після
внутрішньовенного введення "'"Тс або
131І-альбуміну. Статевий член розмі-
щують у коліматорі детектора. Само-
писцем реєструється крива радіоізо-
топної фалограми. При досягненні
плато кривої необхідно провести зо-
рову сексуальну стимуляцію пацієн-
та і зареєструвати зміни кривої.

Радіоімунологічний аналіз ґрунту-
ється на антигенних властивостях
протеолітичних ферментів. Радіоіму-
нологічному аналізу притаманні ви-
сока чутливість, специфічність, нескла-
дність і швидкість виконання. При
даному дослідженні використовують

радіометричну техніку двох типів: у-
лічильники — для роботи з такими
ізотопами, як 1 2 5І та 1 3 1І і т. д.; Р-лічи-
льники — для роботи з ізотопами : і 2Р,
14С і т.ін. За допомогою цього методу
визначають концентрацію паратире-
оїдного гормону (норма — 0,3...0,65
нг/мл) та кальцитоніну (норма —
50... 150 пг/мл) при сечокам'яній хво-
робі.

Для визначення участі ренін-ангіо-
тензинової системи в генезі нефроген-
ної гіпертензії застосовують радіо-
імунний метод. Кількісне визначен-
ня реніну ґрунтується на зміні швид-
кості утворення ангіотензину І. Актив-
ність реніну плазми визначають при
діагностиці та диференційній діагнос-
тиці нефрогенної гіпертензії. Ренін-ан-
гіотензинова система тісно взаємодіє з
мінералокортикоїдними гормонами
надниркових залоз. Концентрацію аль-
достерону в сироватці крові визнача-
ють для діагностики первинного і вто-
ринного гіперальдостеронізму. Норма-
льна концентрація альдостерону ста-
новить 70...300 пг/мл.

За допомогою радіоімунного ана-
лізу визначають концентрацію в кро-
ві гормонів гіпофіза, андрогенів, ест-
рогенів та інших гормонів. Це дослі-
дження застосовують при захворюван-
нях передміхурової залози, еректиль-
ній дисфункції та чоловічій неплід-
ності. У нормі у чоловіків концентра-
ція лютеїнізуючого гормону (ЛГ) ста-
новить 2,5±0,75 нг/мл, фолікулости-
мулюючого гормону (ФСГ) — 1,5±0,8
нг/мл, тестостерону — 4,0±12,0 нг/мл,
соматотропного гормону — 1,0±0,5
нг/мл.
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АНОМАЛІЇ
СЕЧОСТАТЕВИХ

ОРГАНІВ

Аномалії сечостатевих органів трап-
ляються відносно часто (у 3...8% хво-
рих урологічних стаціонарів), що зу-
мовлено особливою складністю їх ем-
бріогенезу. За даними ВООЗ, кількість
аномалій розвитку сечостатевих ор-
ганів у дітей не виявляє тенденції до
зменшення.

Велика кількість аномалій органів
сечостатевої системи диктує потребу
у їх класифікації. Найповніша кла-
сифікація аномалій нирок, яка відпо-
відає сучасним вимогам, запропонова-
на М.О.Лопаткіним і О.В.Люльком
у 1987 p.:

І. Аномалії ниркових судин. Ано-
малії артеріальних стовбурів.

1. Аномалії кількості та розташу-
вання ниркових артерій:

а) додаткова ниркова артерія;
б) подвійна ниркова артерія;
в) множинні артерії.

2. Аномалії форми та структури
ниркових артерій:

а) аневризми;
б) фібромускулярний стеноз.

3. Природжені артеріовенозні фіс-
тули.

4. Природжені аномалії ниркових вен:
а) аномалії правої ниркової

вени (додаткові та множинні вени, впа-
діння вен яєчка в праву ниркову
вену);

б) аномалії лівої ниркової вени:
кільцеподібна, ретроаортальна, екстра-
кавальне впадіння.

II. Аномалії кількості нирок:
1. Аплазія.
2. Подвоєння (повне і неповне).
3. Додаткова (третя) нирка.
III. Аномалії величини нирок: гі-

поплазія.

IV. Аномалії розташування і фор-
ми нирок:

1. Дистопія нирок:
а) однобічна (торакальна, попе-

рекова, клубова, тазова);
б) перехресна.

2. Зрощення нирок:
а) однобічне (І-подібна нирка);
б) двобічна (симетрично-підко-

воподібна і галетоподібна нирка, аси-
метрична L- і S-подібна нирка).

V. Аномалії структури нирок:
1. Дисплазія: рудиментарна, кар-

ликова нирка.
2. Мультикістозна нирка.
3. Полікістоз:

а) полікістоз дорослих;
б) полікістоз дитячого віку.

4. Парапельвікальна кіста, чашеч-
кові, мискові кісти.

5. Чашечково-медулярні аномалії:
а) мегакалікс, полімегакалікс;
б) губчаста нирка.

VI. Поєднані аномалії нирок:
а) з міхурово-сечовідним реф-

люксом;
б) з інфравезикальною обструк-

цією;
в) з міхурово-сечовідним рефлю-

ксом та інфравезикальною обструкцією;
г) з аномаліями інших органів і

систем — статевої, кістково-м'язової,
серцево-судинної, травної.

Розділ 13

АНОМАЛІЇ НИРОК

Аномалії розвитку нирок порівняно
з іншими вадами органів сечостате-
вої системи становлять 8...11%. Ано-
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Рис. 45. Подвоєння нирки і сечоводу:
а — повне подвоєння лівої миски і сечоводу; б — подвоєння лівої миски з розщепленням сечоводу;

в, г, д — двобічне подвоєння мисок і сечоводів.

Рис. 46. Найпоширеніші види подвоєння нирки і ниркових мисок.
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Рис. 47. Аномалії нирок і сечоводів:
а — агенезія лівої нирки, сечовід зліва відсутній; б — аплазія лівої нирки, сечовід закінчується сліпо на рівні

L, і L2; в — сечоводи, які йдуть від двох нормально розташованих нирок, зливаються і відкриваються в
сечовому міхурі одним вічком; г — перехресна дистопія солітарної нирки.

малії нирок можна поділити на ано-
малії кількості, величини, положення,
взаємовідношення і будови.

До аномалій кількості нирок на-
лежать однобічна і двобічна агенезія
та аплазія, подвоєння нирки, додатко-
ва нирка. Найчастіше (70%) спосте-
рігається подвоєння ниркових мисок
і сечоводів (рис. 45, 46). Аплазія нир-
ки — відсутність її як розвиненого
органа, агенезія — відсутність навіть
зачатків ниркової тканини. Клінічне
значення обох аномалій загалом од-
накове. Однак при аплазії, на відміну
від агенезії, може бути сечовід, який
сліпо закінчується вгорі. Наявність
єдиної нирки, іноді дещо збільшеної,
функціонально компенсує відсутність
другого органа, тому така аномалія не
спричиняє будь-яких симптомів і роз-
пізнається лише у випадку появи за-
хворювання єдиної нирки або іншого

Рис. 48. Аплазія лівої нирки.
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Рис. 49. Аплазія лівої нирки:

а — з відсутністю сечоводу; б — зі збереженням рудиментарного сечоводу; в — перехресна дистопія правої
нирки при аплазії лівої.

Рис. 50. Розташування додаткової (третьої) нирки.

органа сечової системи. Відсутність
обох нирок трапляється вкрай рідко.
Аплазія та агенезія одної нирки ста-
новлять 9% всіх аномалій нирок (рис.
47-49).

Відсутність нирки може бути до-
ведена лише під час комплексного
обстеження: ниркової ангіографії, ра-
діоізотопного сканування або сцинти-
графії, ехографії. Ще більш рідкісною
аномалією є наявність з одного боку
двох окремих нирок, тобто наявність
третьої, додаткової нирки, зазвичай
невеликої, недорозвиненої. Додаткова
нирка має автономне кровопостачан-
ня, власну капсулу і сечовід. Лікуван-
ня необхідне лише за наявності пато-
логічного процесу у додатковій нир-
ці. Цю аномалію не слід плутати з

подвоєнням нирки, яка трапляється
значно частіше (рис. 50).

Розрізняють повне і неповне подво-
єння нирки. При повному подвоєнні
нирка складається з двох половин
(верхньої та нижньої), що розділені
борозенкою, мають автономні чашеч-
ково-мискові системи зі сечоводом і
магістральними судинами. При пов-
ному подвоєнні верхня половина зав-
жди менша за нижню, її чащечково-
мискова система недорозвинена, а ни-
жня половина — нормальна. При не-
повному подвоєнні нирки у ній є лише
дві чашечково-мискові системи зі се-
човодом або подвоєння лише нирко-
вих судин при одній мисці. З проти-
лежного боку нирка може бути нор-
мальною або також подвоєною, але
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здебільшого трапляється однобічна
патологія.

Миски у подвоєній нирці розташо-
вані одна над одною і між собою не
сполучені. Сечовід може бути подво-
єний по всій довжині та закінчува-
тись у сечовому міхурі окремими віч-
KaMH(ureter duplex) або з'єднуватись
між собою (ureter fissus). У першому
випадку при цистоскопії з відповід-
ного боку видно два вічка сечоводу,
причому нижнє з них належить сечо-
воду, що відходить від верхньої мис-
ки, а у другому випадку — лише одне
вічко. Подвоєння нирки розпізнаєть-
ся при цистоскопії та рентгенологіч-
ному дослідженні і саме по собі ліку-
вання не потребує (див. рис. 45, 46).

Слід наголосити, що подвоєна нир-
ка частіше уражується патологічним
процесом. Подвоєна нирка особливо
схильна до таких захворювань, як піє-
лонефрит, нефротуберкульоз, нефролі-
тіаз. Це пов'язане з порушеннями
гемодинаміки та уродинаміки в ано-
мально розвинених нирках. При за-
хворюванні подвоєної нирки звичай-
но уражується одна її половина, пе-
реважно верхня.

АНОМАЛІЇ ПОЛОЖЕННЯ НИРКИ

Розрізняють такі види дистопії нир-
ки: тазову, здухвинну, поперекову, пе-
рехресну і грудну. Дистопія форму-
ється внаслідок порушення онтогене-
зу. Нирка зупиняється на певному
етапі свого шляху з порожнини ма-
лого таза в поперекову ділянку і про-
цес ротації її залишається незаверше-
ним. При перших двох видах анома-
лій дистопована нирка розташована
низько, миска — латерально або по-
перед паренхіми, сечовід вкорочений
відповідно до положення нирки. Ди-
стопія нирки однаково часто трапля-
ється і справа, і зліва, а може бути і
двобічною. Однобічна дистопія поши-
рена найбільше (рис. 51, 52).

Нечасто виникає грудна дистопія —
нирка розташована над діафрагмою.
При поперековій дистопії висота роз-
ташування нирки близька до норма-
льної, але обернена мискою вперед.
Дуже рідко трапляється перехресна

Рис. 51. Дистопія нирок:
1 — тазова; 2 — здухвинна; 3 — поперекова;

4 — торакальна; 5 — нормальне розташування
нирки.

дистопія, при якій зміщена нирка роз-
ташована з протилежного боку ниж-
че від основної нирки, а сечовід її
впадає у сечовий міхур у нормально-
му місці, перехрещуючи хребет. Дис-
топована нирка може нічим не про-
являти себе або спричиняти тупий
біль у животі внаслідок тиску її на
нервові вузли, сусідні органи або ут-
рудненого відтікання сечі з неї. Зде-
більшого дистопія нирки виявляєть-
ся внаслідок того чи іншого її захво-
рювання: пієлонефриту, гідронефрозу,
туберкульозу, уролітіазу.

При здухвинній і тазовій дистопії
нирку часто вдається пропальпувати
через передню черевну стінку, а та-
кож через піхву і пряму кишку. Іно-
ді її приймають за пухлину у черев-
ній порожнині, що стає приводом для
помилкової операції. Тому при об'-
ємному утворі, що пальпується у жи-
воті, необхідне урологічне обстежен-
ня. Найважче діагностувати тазову
дистопію. У чоловіків нирка розташо-
вана між сечовим міхуром і прямою
кишкою, у жінок — між маткою і пря-
мою кишкою. Тому при тазовій дис-
топії клінічні прояви пов'язані зі сти-
сненням суміжних органів та пато-
логічним процесом у нирці. Кінце-
вий діагноз визначають за результа-
тами рентгенологічного (екскреторна
урографія, ниркова артеріографія),
радіоізотопного та ультразвукового
дослідження.
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Рис. 52. Аномалії розташування нирок:

а — гетеролатеральна дистопія; б — перехресна клубова дистопія; в — тазова дистопія; г — перехресна
тазова дистопія єдиної нирки.

Рис. 53. Аномалії розташування і форми нирок:

а — підковоподібна нирка; б — S-подібна; в — L-подібна.
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Рис. 54. Галетоподібна нирка.

Лікування захворювань дистопова-
ної нирки таке саме, як і нормально
розташованої нирки.

АНОМАЛІЇ
ВЗАЄМОРОЗМІЩЕННЯ НИРОК

До цих аномалій належать різні види
зрощення нирок, яке трапляється у
16% всіх аномалій нирок. Зрощення
нирок — вада розвитку, внаслідок чого
нирки зростаються, утворюючи один
орган. Кількість сечоводів та нирко-
вих мисок залишається незмінною.
Найчастіше виявляють підковоподіб-
ну нирку (рис. 53,а) — двобічну дис-
топію нирок зі зрощенням їх між
собою переважно нижніми, рідше
(10%) верхніми полюсами. Між зро-
щеними нирками є перешийок із фіб-
розної тканини або кіркового шару
ниркової паренхіми. Він розташова-
ний поперед аорти, нижньої порож-
нистої вени. Кожній з половин під-
ковоподібної нирки належать всі пе-
релічені вище ознаки дистопованої
нирки. Підковоподібна нирка або не
спричиняє будь-яких розладів, або зу-
мовлює біль унизу живота, запори, ди-
спепсію з тих же причин, що і дисто-
повані нирки. Іноді вдається пропа-
льпувати підковоподібну нирку. Точ-
ний діагноз можна визначити лише
на основі рентгенологічного (екскре-
торна урографія, ниркова артеріогра-
фія), радіоізотопного та ультразвуко-
вого дослідження.

Лікування: якщо біль зумовлений

тиском перешийка, його розтинають
і обидві нирки фіксують якомога бли-
жче до місця нормального розташу-
вання. При захворюваннях підково-
подібної нирки застосовують як кон-
сервативне, так і оперативне лікуван-
ня за загальними принципами.

Зрідка трапляються такі види зро-
щення нирок, як S-подібна (рис. 53,6),
L-подібна (рис. 53,в), галетоподібна
(рис. 54) і паличкоподібна нирки.
Галетоподібна нирка — симетричне
зрощення середніми відділами нирок.
При асиметричних зрощеннях нирки
зростаються різнойменними полюса-
ми. L-подібна нирка — зрощення ни-
рки, яка розташована в звичайному
місці, з другою ниркою, що розміще-
на під прямим кутом, поперек хреб-
та. Зрощена нирка, яка розташована
з одного боку від хребта (ворота на-
прямлені врізнобіч), називається S-
подібною ниркою (рис. 53, б).

Клінічні прояви, діагностика, ліку-
вання при захворюваннях S-подібної,
L-подібної, паличкоподібної нирки
такі самі, як і при симетрично зроще-
них нирках.

АНОМАЛІЇ ВЕЛИЧИНИ НИРОК:
ГІПОПЛАЗІЯ

Гіпоплазія нирки — нирка малих роз-
мірів з нормальною морфологічною
будовою і нормальною функцією. Вва-
жається, що причиною цієї аномалії є
зупинка розвитку нирки в останні
тижні внутрішньоутробного періоду.
Діагноз визначають за даними ульт-
развукового дослідження, екскретор-
ної урографії. Іноді для диференцій-
ної діагностики доцільно застосува-
ти ангіографічні дослідження. Ліку-
вання призначають тільки за наявно-
сті ускладнень (пієлонефрит, артеріа-
льна гіпертензія).

АНОМАЛІЇ БУДОВИ НИРОК

Дисплазія нирки — природжене змен-
шення розмірів нирки із порушенням
розвитку паренхіми і зниженням
функції. Розрізняють дві форми дис-
плазії нирки. При одній з них (яка
трапляється частіше) аномальна нир-
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ка значно менша за нормальну, тому
називається карликовою. Ця анома-
лія не дає симптомів, розпізнається під
час рентгенологічного і радіоізотопно-
го дослідження. Функція карликової
нирки знижена, клубочків є значно
менше. При іншій формі дисплазії
нирки зменшення її розмірів поєдну-
ється з неправильним формуванням
клубочків і канальців, істотним зме-
ншеннякбЗлькості , посиленим
розвитком сполучної тканини, малим
розміром нирки (1...3 см); така нир-
ка називається рудиментарною. Ця
форма дисплазії може стати причи-
ною ниркової гіпертензії, при якій
лікування полягає у нефректомії.

Полікістоз нирок — аномалія, яка
характеризується наявністю у парен-
хімі обох нирок численних кіст різ-
ного розміру і кількості, зі серозним
або желеподібним вмістом. Між кіс-
тами є тонкі прошарки ниркової па-
ренхіми і сполучної тканини. Трап-
ляється полікістоз часто — близько
11% усіх аномалій нирок. Полікістоз
нирок розвивається внаслідок непра-
вильного сполучення під час внутрі-
шньоутробного розвитку канальців
ембріональної ниркової паренхіми зі
збірними трубочками, що вростають
у неї з миски. Частина незрощених
канальців залишається не використа-
ною, а в інших накопичується секрет
їхнього епітелію і сеча з відповідних
клубочків, внаслідок чого вони кісто-
подібно розтягуються. У міру росту
кісти спричиняються до атрофії нир-
кової паренхіми та знижують функ-
цію нирки. Полікістоз нирок — дво-
бічна аномалія, однак патологічний
процес може бути неоднаково вира-
женим у правій і лівій нирках. Полі-
кістозні нирки переважно збільшені,
поверхня їх горбиста. На розрізі нир-
ки — численні порожнини, тонкі про-
шарки паренхіми,стиснені і витягне-
ні миска і чашечки. Приблизно у 20%
випадків полікістоз нирок перебігає
безсимптомно протягом усього жит-
тя. В інших випадках проявами за-
хворювання є біль, гематурія, артеріа-
льна гіпертензія, хронічна ниркова
недостатність. Ця аномалія має родин-
ний і спадковий характер.

Хронічна ниркова недостатність
при полікістозі неухильно прогресує,
але розвивається у різному темпі: в
одних випадках — швидше, в інших
— повільніше, що залежить, очевидно,
від ступеня аномалії, тобто кількості
канальців, що неправильно зрослися.
Зазвичай захворювання проявляєть-
ся після 35 років. Перебіг хронічної
ниркової недостатності ускладнюєть-
ся нефрогенною гіпертензією, хроніч-
ним пієлонефритом, який практично
завжди розвивається у рештках нир-
кової паренхіми, стисненої між кіс-
тами. Можливі загострення хронічно-
го пієлонефриту, а також нагноєння
кіст. Діагностують патологію за ре-
зультатами пальпації з обох боків
збільшених, щільних, горбистих ни-
рок, за явищами хронічної ниркової
недостатності, гематурії, артеріальної
гіпертензії. Рентгенологічне дослід-
ження (екскреторна урографія, рет-
роградна пієлографія) виявляє надмі-
рну розгалуженість чашечок, стискан-
ня мисок обох нирок. Характерну
картину численних порожнин у нир-
ках дає радіоізотопне й ультразвуко-
ве сканування.

У лікуванні полікістозу нирок зде-
більшого дотримуються консервати-
вної тактики, яка полягає в профілак-
тиці та усуненні ускладнень. Рекомен-
дують раціональне харчування, анти-
бактеріальні засоби, гіпотензивні пре-
парати. Для декомпресії нирок і по-
кращення їх функції можна здійс-
нювати черезшкірну пункцію найбіль-
ших за розмірами кіст під ультразву-
ковим контролем. Якщо за допомо-
гою консервативного лікування не
вдається ліквідувати артеріальну гі-
пертензію, швидко прогресуючу нир-
кову недостатність, септичні явища
при нагноєнні кіст, доводиться засто-
совувати оперативне втручання — де-
компресію нирки, розтин, пункцію або
висічення стінок великих кіст. Неф-
ректомія при полікістозі нирок допу-
стима лише як крайній захід при за-
грозливій кровотечі або нагноєнні кіст
зі септичними явищами, що не підда-
ються іншим способам лікування. До
нефректомії вдаються також при пу-
хлині полікістозної нирки. При тер-
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мінальній стадії хронічної ниркової
недостатності (ХНН) у молодому і се-
редньому віці видаляють обидві нир-
ки і пересаджують донорську нирку.
Таке лікування поєднують з гемодіа-
лізом у перед- і післяопераційний
період. Гемодіаліз можна застосову-
вати як і самостійний метод лікуван-
ня термінальної ХНН на ґрунті полі-
кістозу нирок.

Другим варіантом множинного
кістозного ураження нирки, який тра-
пляється значно рідше (1...2% усіх
аномалій нирок), є мультикістоз ни-
рки. При цій аномалії паренхіма од-
нієї з нирок цілковито заміщена ве-
ликими кістами, сечовід закінчуєть-
ся сліпо, нирка не функціонує. На від-
міну від полікістозу, дана аномалія од-
нобічна. Двобічний мультикістоз ни-
рок несумісний з життям. Розпізна-
вання цієї патології ґрунтується на
даних рентгенологічного досліджен-
ня, радіоізотопного й ультразвуково-
го сканування, при потребі — кісто-
графії й аортографії. Лікування опе-
ративне — нефроуретеректомія.

Солітарна кіста нирки — розви-
ток у паренхімі нирки великої поро-
жнини, заповненої рідиною. При кіс-
ті нирки характерними є тупий біль у
поперековій ділянці і підребер'ї, мо-
жлива гематурія. При великих роз-
мірах кісти нирка пропальповується.
Кісту слід відрізняти від пухлини
нирки. Найбільш точними методами
дослідження є ультразвукове скану-
вання, сцинтиграфія, ниркова артеріо-
графія. Однак картина на рентгено-
грамах (деформація чашково-миско-
вої системи) і радіоізотопних сцин-
тиграмах — (дефект зображення) при
кісті і пухлині нирки може бути од-
наковою. Ультразвукове дослідження
дає змогу визачити характер виявле-
ного патологічного вогнища. Можна
виконувати артеріографію, черезшкі-
рну кістографію (рис. 55).

Кісту розтинають і висікають зов-
нішню стоншену стінку. Іноді можна
обмежитися черезшкірною пункцією
кісти з відсмоктуванням її вмісту і
введенням у її порожнину дубильних
речовин. За останні роки при кістах
нирки дедалі частіше замість відкри-

Рис. 55. Розташування солітарної кісти
нирки:

1 — інтрапаренхімна геморагічна; 2 — кортикальна;
З — парапельвікальна; 4 — субкапсулярна;

5 — кортикальна інфікована.

тої операції застосовують черезшкір-
ну пункцію під ультразвуковим наве-
денням, яка менш травматична, легше
переноситься хворим і скорочує тер-
мін його перебування у стаціонарі.

Полімегакалікс — природжені
множинні кулеподібні чашечки нир-
ки, що набувають такого вигляду вна-
слідок недорозвинення ниркових пі-
рамід, природженої відсутності нир-
кових сосочків. При цій аномалії не-
має уростазу, кількість розширених
чашечок збільшена, розміри нирки
нормальні. Аномалія частіше однобі-
чна і перебігає безсимптомно, але може
ускладнюватися пієлонефритом, неф-
ролітіазом. Розпізнають цю патологію
за характерною рентгенологічною
картиною та результатами ультразву-
кового дослідження. Лікування при-
значають у разі ускладнень і здійс-
нюють за загальними принципами.

Губчаста нирка — наявність у па-
ренхімі нирки множинних дрібних
порожнин, внаслідок чого вона стає
подібною до губки. Це є дифузним
розширенням прямих частин каналь-
ців нефронів з утворенням дрібних
кіст, які розташовані в пірамідах. Ця
аномалія є двобічною, але функція
нирок при цьому суттєво не порушу-
ється. Всередині порожнин часто
утворюються конкременти або пісок,
які на оглядовій урограмі виглядають
як численні дрібні тіні у проекції



96 урологія

мозкової речовини нирки. На екскре-
торних урограмах рентгеноконтраст-
на речовина заповнює численні дрібні
порожнини, які не сполучені з чаше-
чково-мисковою системою. Для діаг-
ностики необхідно використовувати
ультразвукове дослідження, комп'ю-
терну томографію. Лікування потріб-
не лише при захворюваннях губчас-
тої нирки.

ПОЄДНАНІ АНОМАЛІЇ НИРОК

Найбільше клінічне значення в цій
групі мають поєднання аномалій ни-
рок з міхурово-сечовідним рефлюк-
сом та інфравезикальною обструкці-
єю. Такі поєднання становлять ЗО...
40% аномалій нирок. Дуже важли-
вою є своєчасна діагностика поєдна-
них аномалій. З цією метою застосо-
вують комплексне урологічне обсте-
ження: екскреторну урографію, мік-
ційну цистоуретрографію, ультразву-
кове дослідження, радіоізотопні мето-
ди обстеження, ниркову ангіографію.

При виявленні міхурово-сечовідно-
го рефлюксу та відсутності ефекту від
консервативного лікування вдаються
до реконструктивної пластичної опе-
рації з метою корекції рефлюксу. Це
попереджує прогресування пієлонеф-
риту і хронічної ниркової недостат-
ності. За наявності інфравезикальної
обструкції потрібне лікування для
відновлення нормального акту сечо-
випускання.

Розділ 14

АНОМАЛІЇ
НИРКОВИХ СУДИН

Аномалії ниркових судин зазвичай
супроводжують аномалії розвитку
нирок, але інколи можуть трапляти-
ся як самостійна аномалія. Природже-
ні зміни можуть стосуватися і арте-
рій, і вен нирки. Здебільшого причи-
ною виникнення аномалій ниркових
судин є збереження ембріональної ва-
скуляризації нирки.

АНОМАЛІЇ
НИРКОВОЇ АРТЕРІЇ

Розрізняють аномалії кількості (до-
даткова ниркова артерія, подвійна
ниркова артерія, множинні ниркові
артерії) і структури (аневризма і сте-
ноз ниркової артерії, природжені ар-
теріовенозні фістули). З цієї групи
аномалій найчастіше трапляється до-
даткова ниркова артерія. Додаткових
ниркових артерій може бути від од-
ної до шести і більше. Клінічне зна-
чення наведених аномалій полягає у
тому, що вони можуть бути причиною
підвищення артеріального тиску, ни-
ркових кровотеч, порушення відтікан-
ня сечі з нирок.

Лікування — оперативне, застосо-
вується при наявності клінічних про-
явів і ускладнень.

АНОМАЛІЇ
НИРКОВОЇ ВЕНИ

Ці аномалії виникають переважно
зліва внаслідок особливостей ембріо-
генезу. Можуть спостерігатися мно-
жинні ниркові вени, кільцеподібна
ліва ниркова вена, ретроаортальне її
розташування, незвичайне впадіння
лівої ниркової вени. Аномалії нир-
кової вени можуть бути причиною
порушень венозної гемодинаміки у
нирці.

Діагностика аномалій ниркових
судин здійснюється за допомогою ан-
гіографічних досліджень. Лікування
— оперативне, застосовується при на-
явності клінічних проявів і усклад-
нень.

Р о з д і л 15

АНОМАЛІЇ
ВЕРХНІХ ВІДДІЛІВ
СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ

ГІДРОНЕФРОЗ

Гідронефроз — захворювання нирки,
яке характеризується прогресуючим
розширенням чашечково-мискової
системи нирки внаслідок порушення
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Рис. 56. Гідронефроз.

відтікання сечі, атрофією паренхіми
нирки і порушенням її функції (рис.
56). Причиною первинного гідронеф-
розу, що є аномалією, найчастіше є при-
роджене звуження сегмента між ми-
скою і сечоводом, високе відходжен-
ня сечоводу, перехрещування та пе-
ретискання його додатковими суди-
нами нижнього сегмента нирки, емб-
ріональними спайками і тяжами. Вто-
ринний гідронефроз зумовлений за-
купоренням сечоводу каменем, стис-
канням його пухлиною або запаль-
ним інфільтратом. Порушення відті-
кання сечі призводить до поступово-
го розширення миски і чашечок та
атрофії паренхіми нирки, яка іноді
сягає великих розмірів, вміщуючи до
декількох літрів сечі, пальпується, а
зрідка виявляється під час огляду як
випин у підребер'ї. Первинний гідро-
нефроз частіше виникає у дітей, а се-
ред дорослих — частіше у жінок.

У перебігу гідронефрозу розрізня-
ють три стадії: початкову, ранню і
термінальну. Стадія І морфологічно
відповідає пієлоектазії з незначним
порушенням функції нирки, стадія
II — предгідронефрозу (пієлокаліко-
ектазія зі значним порушенням фу-
нкції нирки), стадія III — гідронеф-
розу (атонія ниркової миски, атрофія
паренхіми).

Проявом гідронефрозу є тупий біль
у ділянці ураженої нирки, а іноді —
періодична ниркова колька. У діаг-
ностиці визначальними є ультразву-
кова діагностика та екскреторна уро-

1 Урологія

графія, за допомогою якої одержують
зображення розширених чашечок і
миски нирки. Часто для одержання
такого зображення доводиться робити
"пізні" знімки: через 1, 1,5, 2 і 3 год
після уведення рентгеноконтрастної
речовини, через те що функція нирки
різко знижена і виділення її паренхі-
мою сповільнене. З огляду на це уво-
дять подвійну чи навіть потрійну кі-
лькість рентгеноконтрастної речовини
або застосовують інфузіину методику
урографії. Для уточнення причини гі-
дронефрозу, а саме для виявлення до-
даткової судини і кількості життєзда-
тної паренхіми нирки виконують ни-
ркову артеріографію. Ретроградну уре-
теропієлографію при необхідності ви-
конують безпосередньо перед операти-
вним втручанням, щоб уникнути роз-
витку у нирці запальних ускладнень.

Лікування гідронефрозу тільки
оперативне. Важливо правильно виб-
рати метод оперативного лікування.
Якщо збережена функція нирки, не-
обхідно ліквідувати причину пору-
шення відтікання сечі, реконструюва-
вши мисково-сечовідний сегмент. При
додаткових судинах нижнього сегме-
нта нирки, що перетинають мисково-
сечовідний сегмент спереду, викону-
ють операцію, яка полягає у резекції
миски або мисково-сечовідного сегме-
нта і сполученні сечового тракту спе-
реду від судин.

Іноді для ліквідації зовнішнього
стискання достатньо застосувати уре-
тероліз. Прогноз при своєчасно вико-
наній операції сприятливий. У разі
відсутності ниркової паренхіми потрі-
бна нефректомія.

Розвиток ендоскопічних методів
дослідження і лікування уможливив
впровадження в урологічну практи-
ку нових методів лікування. До них
належать ендоуретеральний розтин
стриктури мисково-сечовідного сегме-
нта, балонна дилятація стриктури, бу-
жування стриктури. Операцію закін-
чують інтубацією стриктури стентом
або інтубуючою нефростомою. Най-
більш ефективним та обґрунтованим
ендоскопічним методом лікування є
ендоуретеральний розтин стриктури
мисково-сечовідного сегмента.
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Рис. 57. Аномалії розвитку сечоводу:

а — подвоєння правої нирки і розщеплення сечоводу; б — зліва додатковий сечовід закінчується сліпо;
— дивертикул лівого сечоводу; г — сечовід верхньої половини подвоєної лівої нирки закінчується сліпо в

інтрамуральному відділі.

Подвоєння мисок і сечоводів опи-
сане вище при розгляді подвоєння
нирки, оскільки завжди супроводжує
його. Як самостійна аномалія подво-
єння верхніх сечових шляхів буває у
тих випадках, коли справжнього по-
двоєння нирки немає (одна ниркова
артерія), але у одній нирці є дві мис-
ки, від яких відходять два сечоводи.

АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ СЕЧОВОДУ

Аномалії розвитку сечоводу трапля-
ються відносно часто — становлять
майже 20% вад розвитку сечової си-
стеми (рис. 57). Переважно ці анома-
лії діагностуються у віці до 10 років.
Вони можуть бути поділені на анома-
лії кількості, будови, розташування і
закінчення. На II Всесоюзному з'їзді
урологів (1978) була прийнята така
класифікація:

I. Аномалії кількості (аплазія, по-
двоєння, потроєння і т. ін. повне і не-
повне).

II. Аномалії структури (гіпоплазія,
нейром'язова дисплазія, зокрема аха-
лазія, мегауретер, гідроуретеронефроз,
клапани, дивертикул, уретероцелє).

III. Аномалії розташування (рет-
рокавальний, ретроіліальний, ектопія
вічка сечоводу).

IV. Аномалії форми (кільцеподіб-
ний, штопороподібний).

Аномалії кількості сечоводів

Аплазія (агенезія) сечоводу є дуже рі-
дкісною вадою розвитку і трапляєть-
ся у 0,2% хворих з аномаліями ни-
рок та сечових шляхів. Двобічна вада
зазвичай поєднана з двобічною агене-
зією нирок і несумісна з життям. Од-
нобічна вада так само є складовою ни-
ркової аплазії. Іноді можна виявити
сечовід у вигляді фіброзного тяжа або
відростка, який закінчується сліпо.
Потреба в лікуванні виникає при роз-
витку різноманітних ускладнень. В
такому випадку вдаються до опера-
тивного лікування — видалення кук-
си сечоводу.

Подвоєння сечоводу — поширена
аномалія розвитку сечоводу, що зде-
більшого пов'язана з подвоєнням ни-
рок. Подвоєння сечоводів може бути
повним (ureter duplex) та неповним
(ureter fissus). При повному подвоєн-
ні обидва сечоводи йдуть окремо до
сечового міхура і відкриваються дво-
ма вічками. При цьому нижнє вічко
відповідає сечоводу від верхньої мис-
ки. При неповному подвоєнні сечово-
ди на різній віддалі від ниркової ми-
ски зливаються в один.

Потроєння сечоводу — надзвичай-
но рідкісна вада розвитку. Описана
наявність у хворих 4, 6, 12 сечоводів.
Аномалії діагностують шляхом огля-
ду, уретеро- і цистоскопії, ультразву-
кового дослідження, екскреторної уро-
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Рис. 58. Аномалії кількості сечоводів.

графії, комп'ютерної томографії (рис.
58).

Лікування потрібне лише при по-
рушенні уродинаміки з приєднанням
ускладнень: пієлонефрит, уролітіаз,
уретерогідронефроз, міхурово-сечовід-
ний рефлюкс, уретероцелє, ектопії.

Аномалії структури сечоводу

Гіпоплазія сечоводу зазвичай поєдну-
ється з гіпоплазією відповідної нир-
ки. Гіпоплазований сечовід є тонкою
трубкою внаслідок недостатнього роз-
витку м'язових волокон. Просвіт його
може бути облітерованим. Лікування
залежить від функціонального стану
ураженої нирки та ускладнень.

Нервово-м'язова дисплазія сечово-
ду — поширена тяжка природжена
аномалія розвитку верхніх сечових
шляхів. При цій патології недороз-
винені нервово-м'язові елементи се-
човоду поєднуються з вузькістю пе-

Рис. 59. Аномалія розташування сечоводу:
справа — ретрокавальний сечовід, зліва — ретроіліа-

льний. Двобічний уретерогідронефроз.

редміхурового, юкставезикального або
інтрамурального відділів сечоводу.
Поєднання цих двох факторів призво-
дить до поступового зниження тону-
су і розширення сечоводу, спершу у
нижньому його відділі, а відтак і по
всій довжині.

Розрізняють три стадії у розвитку
даної аномалії: 1) розширення ниж-
нього відділу сечоводу — ахалазія; 2)
розширення усього сечоводу — мега-
уретер; 3) уретерогідронефроз — роз-
ширення і сечоводу, і чашечково-ми-
скової системи. Аномалія переважно
двобічна, розвивається хронічна нир-
кова недостатність. Розпізнають ано-
малію за характерною рентгенологіч-
ною картиною, даними ультразвуко-
вого дослідження і комп'ютерної то-
мографії.

Лікування у початковій стадії мо-
же бути консервативним, далі — опе-
ративне (пластичні операції на сечо-
воді). При цілковитій втраті тонусу
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Рис. 60. Різновиди ектопії вічка сечоводу:

а — в уретрі; б — парауретральна; в — у піхві; г — у сім'яних міхурцях; д — у прямій кишці;

є — у промежині.
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сечоводу вдаються до заміщення се-
човоду частиною тонкої кишки, при
цілковитій втраті функції нирки до
нефроуретероектомії.

Уретєроцелє — кістоподібний ви-
пин інтрамурального відділу сечово-
ду у просвіт сечового міхура, який має
вигляд круглястого утвору з точко-
подібним отвором (рис. 27, а). Воно
зовні вистелене слизовою оболонкою
сечового міхура, а зсередини — сли-
зовою оболонкою сечоводу. Аномалія
найчастіше однобічна та при невели-
ких розмірах перебігає безсимптомно.
Двобічне уретєроцелє реєструється у
20% хворих. Велике уретєроцелє
спричиняє порушення відтікання сечі
з нирки, наслідком чого є хронічний
пієлонефрит, іноді нефролітіаз. Розпі-
знається уретєроцелє шляхом цисто-
скопії, ультразвукового дослідження
та екскреторної урографії. Великі
уретєроцелє у жінок можуть бути ви-
пнуті через сечовипускний канал (се-
чівник) назовні, і тоді виникає пара-
доксальне поєднання симптомів: за-
тримка сечовипускання внаслідок за-
купорення сечовипускного каналу і
нетримання сечі внаслідок спонтан-
ного виділення її безпосередньо з уре-
тєроцелє. Лікування при великих
уретєроцелє і при ускладненнях опе-
ративне — висічення уретєроцелє і
зшивання слизових оболонок сечово-
ду і сечового міхура. Невелике уретє-
роцелє можна ліквідувати за допомо-
гою трансуретральної резекції або
інцизії.

Аномалії розташування сечоводу

Ретрокавальний сечовід — вада, при
якій верхня третина правого сечоводу
спіралеподібно спереду назад охоплює
нижню порожнисту вену (рис. 59). На
урограмах реєструють загин правого
сечоводу у середньому відділі. Симп-
томів може і не бути, але якщо анома-
лія призводить до порушення відтікан-
ня сечі з нирки, розвиваються хроніч-
ний пієлонефрит, гідронефроз, нефро-
літіаз. У цих випадках необхідне опе-
ративне лікування. При цілковитій
втраті функції нирки застосовують не-
фроуретероектомію.

Ретроіліальний сечовід — розта-
шування сечоводу позад здухвинних
судин (див. рис. 59). Це рідкісна вада
розвитку. При порушенні відтікання
сечі та пієлонефриті застосовують
оперативне лікування — перерізання
сечоводу і відновлення його спереду
від здухвинних судин. При цілкови-
тій втраті функції нирки вдаються до
нефроуретероектомії (рис. 59).

Синдром яечкової вени — перетис-
нення правого сечоводу венами яєч-
ка. Трапляється дуже рідко.

Ектопія вічка сечоводу — непра-
вильне закінчення сечоводу, коли за-
мість сечового міхура сечовід може
закінчуватися у сечовипускному ка-
налі, піхві або шийці матки, промежи-
ні, прямій кишці, сім'яних міхурцях
(рис. 60). Найчастіше неправильно
закінчується сечовід, що відходить від
верхньої ниркової миски при подво-
єнні. Основний симптом — нетриман-
ня сечі при збереженні нормального
акту сечовипускання. Аномалію діа-
гностують шляхом огляду, уретро- і
цистоскопії, екскреторної урографії,
комп'ютерної томографії. Лікування
завжди оперативне: при функціона-
льному збереженні нирки пересаджу-
ють сечовід у сечовий міхур (урете-
роцистоанастомоз). При загибелі ни-
ркової паренхіми необхідно викона-
ти нефроуретеректомію або гемінеф-
роуретеректомію.

Аномалії форми сечоводу

Кільцеподібний сечовід — надзвичай-
но рідкісна вада розвитку, при якій
сечовід скручений у вигляді кільця в
середній третині. Штопороподібний
сечовід — вада розвитку, при якій се-
човід скручений у вигляді штопора.

Аномалії діагностують шляхом
екскреторної урографії, ультразвуко-
вого дослідження і комп'ютерної то-
мографії. При порушенні відтікання
сечі та пієлонефриті застосовують
оперативне лікування — резекцію се-
човоду і відновлення його (анастомоз);
при повній втраті функції нирки —
нефроуретероектомію.
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Розділ 16

АНОМАЛІЇ НИЖНІХ ВІДДІЛІВ
СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ

АНОМАЛІЇ СЕЧОВОГО МІХУРА

Міхурово-сечовідний рефлюкс
(МСР). Етіологія та патогенез цього
захворювання вивчені недостатньо.
Це захворювання пов'язують з вадою
розвитку міхурово-сечовідного сегме-
нта і хронічним запаленням. Здебі-
льшого у дітей МСР зникає з віком.
Діагностика МСР ґрунтується на да-
них мікційної цистографії, ультразву-
кового обстеження, радіоізотопних
досліджень. Найбільш поширена кла-
сифікація МСР:

I ступінь — закидання рентгено-
контрастної речовини у дистальну ча-
стину сечоводу;

II ступінь — заповнення рентгено-
контрастною речовиною сечоводу і
чашечково-мискової системи;

III ступінь — помірне розширення
сечоводу з пієлоектазією та заокруг-
ленням склепінь чашечок;

IV ступінь — виражені розширен-
ня та звивистість сечоводу, деформа-
ція чашечково-мискової системи;

V ступінь — гідроуретер і різке
стоншення паренхіми нирки.

Лікування та спостереження уро-
лога за такими хворими є обов'язко-
вим.

При І—III ступенях застосовують
консервативне лікування: зовнішню
електростимуляцію сечового міхура
синусоїдальними або діадинамічними
струмами, уроантисептики, настої
трав. Вдається позбутися МСР у
60...75% хворих. При неефективнос-
ті терапії протягом року потрібна
антирефлюксна операція. При IV та
V ступенях МСР рекомендується ре-
зекція дистального відділу сечоводу
з уретероцистоанастомозом. У разі
потреби перед оперативним лікуван-
ням МСР усувають обструкцію сечі-
вника або шийки сечового міхура.

В останні роки застосовують ендо-
скопічні ін'єкції різних речовин (на-
приклад, тефлонову пасту) біля вічка
сечоводу з метою корекції МСР.

Основними аномаліями розвитку
сечового міхура є його екстрофія, ди-
вертикул, агенезія, подвоєння сечово-
го міхура, аномалії сечової протоки.

Екстрофія сечового міхура — при-
роджена відсутність його передньої
стінки і частини передньої черевної
стінки. Часто при цій аномалії спо-
стерігається також відсутність пупка,
розходження лобкових кісток, недо-
розвиток статевих органів. Аномалія
трапляється з частотою в одного на
40000 новонароджених, частіше у хло-
пчиків.

Клінічна картина екстрофії сечо-
вого міхура дуже характерна: вивер-
нута назовні багряно-червона задня
стінка сечового міхура з вічками се-
човодів, постійне нетримання сечі.
Лікування даної аномалії лише опе-
ративне: 1) зшивання країв міхура з
пластикою передньої черевної стінки;
2) пересадження сечоводів або сечо-
міхурового трикутника у сигмоподі-
бну або пряму кишку; 3) формування
"нового" сечового міхура із тонкої або
товстої кишки. Одним із методів лі-
кування є операція, при якій недороз-
винений сечовий міхур цілком пере-
саджують у сигмоподібну кишку (опе-
рація Міхельсона), завдяки чому збе-
рігаються усі його нервово-м'язові
елементи, замикаючий апарат сечові-
дних вічок і менше порушується ди-
наміка спорожнення верхніх сечових
шляхів. Широко застосовуються в
клінічній практиці також різні варі-
анти цистопластики. Оперативне лі-
кування екстрофії сечового міхура
найкраще застосовувати у віці до 4
років.

Дивертикул сечового міхура —
випинання його стінки у вигляді ки-
шені (рис. 27, б). Окрім природжених
(істинних) дивертикулів, які склада-
ються з усіх трьох шарів сечоміхуро-
вої стінки, бувають і набуті (несправ-
жні) дивертикули сечового міхура, що
розвиваються внаслідок утрудненого
відтікання сечі з міхура (при звуженні
сечовипускного каналу, доброякісній
гіперплазії передміхурової залози) і є
випинами слизової оболонки між гі-
пертрофованими пучками м'язів се-
чового міхура. Істинні природжені
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Рис. 61. Повне і неповне подвоєння сечового міхура:

а — повне подвоєння сечового міхура і сечівника; у правий сечовий міхур впадає тільки один правий,
у лівий — лівий сечовід; б — повна фронтальна перетинка сечового міхура (повне його подвоєння);

гіпоплазія лівої нирки; в, г, д •— різновиди неповного подвоєння.
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дивертикули зазвичай є одиничними,
рідко трапляються два-три диверти-
кули, несправжні — множинні.

Розміри дивертикулів різні. Диве-
ртикул сечового міхура невеликих
розмірів може існувати безсимптом-
но. При великих розмірах він прояв-
ляє себе порушеннями сечовипускан-
ня: струмінь сечі стає слабким, части-
на сечі замість того, щоб виводитись
назовні, потрапляє у дивертикул; піс-
ля завершення сечовипускання вміст
розтягненого дивертикула повертаєть-
ся у сечовий міхур, виникає новий по-
зив і повторне спорожнення сечового
міхура. З'являється залишкова сеча,
яка створює сприятливий ґрунт для
розвитку інфекції, запального проце-
су. В умовах застою сечі у диверти-
кулі нерідко утворюються камені, а
інколи і пухлини. Розпізнають диве-
ртикул сечового міхура за даними ен-
доскопічного, ультразвукового і рент-
генологічного дослідження.

При цистоскопії можна побачити
вхід у дивертикул у вигляді темного
отвору, навколо якого є складчаста
слизова оболонка. Ця складчастість,
а також періодичне замикання ший-
ки відрізняє істинний дивертикул від
несправжнього. Чітке уявлення про
форму і розмір дивертикула можна
одержати лише за допомогою цистог-
рафії. Безсимптомний дивертикул
невеликих розмірів не потребує ліку-
вання. Великий дивертикул з наяв-
ністю залишкової сечі та, особливо,
сечової інфекції підлягає оперативно-
му лікуванню: ліквідації причини, що
порушує відтікання сечі з міхура, і
видаленню дивертикула. Якщо сечо-
від відкривається у дивертикул, сечо-
від пересаджують у стінку сечового
міхура (уретероцистонеоанастамоз).

Агенезія сечового міхура — від-
сутність сечового міхура. Ця вада роз-
витку зазвичай поєднується з інши-
ми аномаліями й є несумісною з жит-
тям. Трапляється надзвичайно рідко.

Подвоєння сечового міхура (рис.
34, 61) — аномалія розвитку, при якій
існує перетинка між правою і лівою
або верхньою і нижньою половинами
сечового міхура. При повному подво-
єнні права та ліва половини мають

шийку. Таке подвоєння поєднується
з подвоєнням сечівника. При непов-
ному подвоєнні сечовий міхур має
одну шийку і сечівник. Дуже рідко
трапляється неповна перетинка в са-
гітальному або фронтальному напря-
мку. Лікування полягає в резекції пе-
ретинки сечового міхура.

Аномалії сечової протоки (ураху-
са). Під час внутрішньоутробного роз-
витку урахує зазвичай облітерується
та утворює ligamentum umbilicale
mediale. При порушеннях облітерації
виникають аномалії: міхурово-пупко-
ва нориця, пупкова нориця, кіста ура-
хуса, дивертикул сечового міхура.
Лікування при повному незарощенні
урахуса полягає в його висіканні у
перші місяці життя дитини. Кісту
урахуса видаляють.

Гіпертрофія міжсечовідної склад-
ки — гіпертрофія пучка м'язових во-
локон між вічками сечоводів. Кліні-
чним проявом гіпертрофії є розлади
акту сечовипускання: утруднене, час-
те сечовипускання, енурез. Діагности-
ка ґрунтується на даних цистоскопії.
Лікування переважно не потрібне.
При значних порушеннях акту сечо-
випускання розтинають цю складку.

Збільшений сечоміхуровий трику-
тник. Спричиняє затримку сечі та збі-
льшення сечового міхура. Діагности-
ка ґрунтується на даних цистоскопії.
Лікування переважно не потрібне.

Надмірність слизової оболонки се-
чоміхурового трикутника спостері-
гається дуже рідко. При надмірності
слизової трикутника вона нависає над
шийкою сечового міхура і утворює
клапан. Діагностика ґрунтується на
даних цистоскопії, цистографії, ультра-
звукового обстеження, урофлоуметрії.
Лікування здебільшого не потрібне.

Контрактура шийки сечового мі-
хура — розвиток фіброзної тканини
у м'язовому та підслизовому шарах
сечового міхура. Клінічно спостеріга-
ється порушення акту сечовипускан-
ня. Перебіг захворювання можна по-
ділити на дві стадії: 1) незначне по-
рушення сечовипускання, залишкової
сечі немає, функція нирок не поруше-
на; 2) виражене порушення сечови-
пускання, наявність залишкової сечі,
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Рис. 62. Різновиди епіопадії у чоловіків:

а — головчаста; б — стовбурова; в, г — тотальна.

порушення функції нирок, міхурово-
сечовідний рефлюкс. Діагностика ґру-
нтується на даних уретроцистоскопії,
урофлоуметрії, цистоуретрографії. По-
требує хірургічного лікування при ви-
раженій обструкції (V-подібна плас-
тика шийки сечового міхура).

АНОМАЛІЇ
СЕЧОВИПУСКНОГО КАНАЛУ

Найчастіше виникають такі аномалії
розвитку сечовипускного каналу, як
гіпоспадія та епіспадія, що трапляють-
ся частіше у хлопчиків, ніж у дівча-
ток.

Гіпоспадія — відсутність на деяко-
му відтинку сечовипускного каналу
задньої стінки, внаслідок чого його
зовнішній отвір розміщений на зад-
ній поверхні статевого члена, у ділян-
ці калитки або на промежині.

Розрізняють чотири ступені гіпо-
спадії у хлопчиків: головчасту (се-
човипускний канал відкривається на
задній поверхні головки статевого
члена); стовбурову (зовнішній отвір
розташований на задній поверхні ста-
тевого члена); калиткову (зовнішній
отвір розташований між двома поло-
винами розщепленої калитки); проме-
жинну (отвір розміщений на проме-
жині). При двох останніх ступенях
гіпоспадії розщеплена надвоє калит-
ка нагадує більше соромітні губи, а
позаяк гіпоспадія часто супроводжу-
ється крипторхізмом і статевий член
недорозвинений, викривлений донизу
і притягнений до калитки, нагадую-
чи клітор, то не завжди легко визна-
чити стать пацієнта.

У дівчаток розрізняють два ступе-
ні гіпоспадії: при І ступені зовніш-
ній отвір сечівника розташований у
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середньому або нижньому відділі пі-
хви, сечовипускання збережене; при
II ступені розщеплення задньої стін-
ки досягає сфінктера і супроводжуєть-
ся нетриманням сечі.

Лікування гіпоспадії відбувається
в два етапи: випрямлення статевого
члена і створення відсутньої ділянки
сечовипускного каналу із найближче
розташованої шкіри статевого члена,
калитки, піхви, сечового міхура або
щічної слизової шляхом пластичної
операції. При нетриманні сечі реко-
мендується пластика сфінктера сечо-
вого міхура.

При епіспадії сечовипускний ка-
нал розташований спереду від кавер-
нозних тіл і частково позбавлений
передньої стінки. Відповідно до роз-
ташування зовнішнього отвору сечо-
випускного каналу у хлопчиків роз-
різняють головчасту, стовбурову і то-
тальну форми епіспадії (рис. 62). При
останній на усій задній поверхні ста-
тевого члена є широка щілина, спря-
мована під лобковий симфіз, статевий
член недорозвинений, викривлений
догори внаслідок розщеплення зовні-
шнього сфінктера, спостерігається
постійне нетримання сечі. Нерідко
тотальна епіспадія поєднується з не-
дорозвиненістю передміхурової зало-
зи, з крипторхізмом або гіпоплазією
яєчок. У дівчаток розрізняють кліто-
рну, підлобкову і тотальну форми епі-
спадії.

Головчаста і кліторна епіспадія не
призводить до тяжких розладів і лі-
кування не потребує. Лікування сто-
вбурової епіспадії полягає у віднов-
ленні передньої стінки сечовипускно-
го каналу зшиванням освіжених кра-
їв. При тотальній і підлобковій епіс-
падії необхідно, крім цього, віднови-
ти розщеплений сфінктер, сечовипус-
кний канал. Оперативне лікування
епіспадії найкраще здійснювати у віці
3—7 років.

Деякі аномалії шийки сечового
міхура і сечовипускного каналу мо-
жна об'єднати у групу природженої
інфравезикальної обструкції, що озна-
чає наявність перешкоди відтіканню
сечі нижче від сечового міхура. До
цих аномалій належать гіпертрофія

Рис. 63. Клапан задньої частини сечівника:

а — двобічний уретерогідронефроз;
б — проведення головчастого бужа.

сім'яного горбика, контрактура ший-
ки сечового міхура, природжені кла-
пани, звуження, нориці і дивертику-
ли сечовипускного каналу. Нарешті,
можлива природжена відсутність (ат-
резія) тієї чи іншої частини сечови-
пускного каналу, частіше ділянки зо-
внішнього отвору. Контрактура ший-
ки сечового міхура утворюється вна-
слідок гіпертрофії м'язів з розвитком
рубцевої тканини у підслизовому і
м'язовому шарах шийки.

Симптоми при інтравезикальнії
обструкції такі: утруднення сечови-
пускання, послаблення струменя сечі.
Спочатку сечовий міхур спорожняєть-
ся цілковито внаслідок компенсатор-
ної гіпертрофії сечового міхура, але
поступово функція спорожнення по-
слаблюється і з'являється залишко-
ва сеча, кількість якої неухильно зро-
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стає аж до перерозтягнення сечового
міхура і його сфінктера. Це проявля-
ється парадоксальним поєднанням
затримки сечі з нетриманням сечі
через те, що довільне сечовипускання
відсутнє внаслідок атонії детрузора і
водночас сеча не утримується у міху-
рі внаслідок атонії сфінктера. Діаг-
ностику здійснюють на основі даних
цистоуретероскопії, уретроцистографії,
цисто- і сфінктерометрії, ультразвуко-
вого обстеження, урофлоуметрії. Лі-
кування на ранніх стадіях може бути
консервативним. При прогресуванні
порушення акту сечовипускання —
лікування оперативне: відновлення
пасажу сечі ендоскопічно або шляхом
відкритої операції.

Клапани сечовипускного каналу —
природжені складки його стінки у
ділянці сім'яного горбика (рис. 63).
Ця аномалія нерідко поєднується з
іншими вадами розвитку органів се-
чостатевої системи: гіпертрофією сі-
м'яного горбика, контрактурою ший-
ки сечового міхура, ектопією яєчка і
т. ін. Розрізняють три типи клапанів:
1) чашеподібні клапани, які розташо-
вані нижче від сім'яного горбика; 2)
лійкоподібні клапани, які розташова-
ні між сім'яним горбиком та ший-
кою сечового міхура; 3) клапани у
вигляді поперечної діафрагми. Сим-
птоми ті ж, що і при контрактурі
шийки сечового міхура, а клінічний
перебіг ще швидший. Розпізнавання
здійснюють за допомогою уретроско-
пії, уретрографії, урофлоуметрії, дослі-
дження сечовипускного каналу голо-
вчастим бужем. Лікування лише опе-
ративне: видалення клапанів шляхом
трансуретральної електрорезекції або
відкритого оперативного втручання.

Природжені звуження та облітера-
ція сечовипускного каналу частіше
трапляються у зовнішньому його від-
ділі. Симптоми звужень та їх клініч-
ний перебіг такі ж, як і при інших
формах інфравезикальної обструкції.
У разі природженої облітерації, а саме
повного зарощення, атрезії просвіту
сечовипускного каналу у новонаро-
дженого відсутнє сечовипускання. При
цьому сеча може іноді виділятися
через незарослий урахує чи природже-

ну міхурово-піхвову, або міхурово-
прямокинікову норицю. У разі відсу-
тності сечовипускання у новонародже-
ного у перші 24 год життя потрібна
консультація лікаря-уролога. Діагноз
визначають за допомогою інструмен-
тального дослідження сечовипускно-
го каналу, цистоуретерографії. Ліку-
вання оперативне: висічення обліте-
рованої ділянки сечовипускного ка-
налу з відновленням його прохіднос-
ті сполученням здорових ділянок за
типом "кінець у кінець". Як перший
етап можливе тимчасове відведення
сечі шляхом епіцистостомії.

Природжені звуження спостеріга-
ються в будь-якій ділянці сечівника,
але найчастіше — в дистальному від-
ділі. Симптоми ті ж, що і при інших
видах інфравезикальної обструкції.
Розпізнавання здійснюють за допомо-,
гою уретроскопії, уретрографії, уроф-
лоуметрії, дослідження сечовипускно-
го каналу головчастим бужем. При
невеликому звуженні уретри викори-
стовують оптичну уретротомію. При
значному звуженні необхідне опера-
тивне лікування: висічення звуженої
ділянки сечовипускного каналу з від-
новленням його прохідності шляхом
сполучення здорових ділянок за ти-
пом "кінець у кінець". Іноді при не-
глибокому зарощенні зовнішнього
отвору сечовипускного каналу вини-
кає потреба в його розтині — меато-
томії.

Гіпертрофія сім'яного горбика —
аномалія розвитку, яка характеризу-
ється значною гіперплазією всіх його
елементів. Гіпертрофія сім'яного гор-
бика буває настільки значною, що він
майже цілком закриває просвіт сечо-
випускного каналу і призводить до
тяжких порушень спорожнення сечо-
вого міхура. Симптоми ті ж, що і при
описаних вище формах обструкції
сечовипускного каналу. Можуть ви-
никати часті і болісні ерекції стате-
вого члена під час акту сечовипускан-
ня. При уретрографії визначається
дефект наповнення рентгеноконтрас-
тною речовиною у задньому відділі
сечовипускного каналу. Діагностику
здійснюють за допомогою уретроско-
пії, уретрографії, урофлоуметрії, дослі-
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дження сечовипускного каналу голо-
вчастим бужем. Лікування полягає у
резекції гіпертрофованого сім'яного
горбика з трансуретрального або про-
межинного доступу.

Значно рідше трапляються приро-
джені нориці та дивертикули сечови-
пускного каналу, а також подвоєння
сечовипускного каналу.

Подвоєння сечовипускного кана-
лу може спостерігатись при подвоєн-
ні статевого члена та без нього (рис.
61). При повному подвоєнні додатко-
вий сечівник відходить від шийки се-
чового міхура та відкривається на го-
ловці або тілі статевого члена. При
неповному подвоєнні додатковий се-
чівник відходить від основного і за-
кінчується сліпо або відкривається на
головці чи тілі статевого члена. Най-
частіше трапляється таке подвоєння,
як парауретральний хід. Це вузький,
сліпий, паралельний до основного се-
чівника канал, який відкривається в
ділянці головки статевого члена та
немає окремих печеристих тіл. Ліку-
вання необхідне лише при порушен-
ні акту сечовипускання та приєднан-
ні запалення. У таких випадках ре-
комендується висічення додаткового
сечівника або парауретрального ходу.

Природжений дивертикул — міш-
коподібний випин на задній стінці
сечівника. Трапляється рідко. Діаг-
ностика ґрунтується на уретроскопії,
уретрографії. Лікування полягає у
висіканні дивертикула.

Природжені кісти сечівника спо-
стерігаються дуже рідко. Утворення
таких кіст є наслідком закупорюван-
ня чи облітерації вивідної протоки
бульбоуретральних залоз. Діагности-
ка ґрунтується на даних мікційної та
висхідної цистоуретрографії та паль-
пації сечівника. Хірургічне лікуван-
ня полягає у вилущуванні кісти.

Випадіння слизової оболонки се-
чівника — аномалія, яка зумовлена
дефектом розвитку еластичної ткани-
ни. При частковому випадінні слизо-
ва оболонка нагадує пухлиноподібний
утвір, який розташований на одній
стінці сечівника. При повному випа-
дінні слизова оболонка сечівника ут-
ворює валок, у центрі якого розміще-

ний отвір уретри. Лікування хірур-
гічне.

Природжена сечівниково-прямоки-
шкова нориця спостерігається дуже
рідко — в одного на 6000...8000 ново-
народжених. Нориці розташовуються
частіше в задньому відділі сечівника.
Здебільшого аномалія поєднана з ат-
резією прямої кишки. Основою діаг-
ностики є анамнез, рентгенологічні
методи дослідження (уретроцистогра-
фія і т.ін.), уретроскопія, ректорома-
носкопія. Лікування — лише хірур-
гічне, полягає у ліквідації нориці.

Розділ 17

АНОМАЛІЇ ЧОЛОВІЧИХ
СТАТЕВИХ ОРГАНІВ

АНОМАЛІЇ СТАТЕВОГО ЧЛЕНА

Відсутність статевого члена — рід-
кісна аномалія розвитку. Зазвичай по-
єднується з вадами розвитку, які не-
сумісні з життям. Лікування полягає
в косметичних операціях у віці 15-
20 років.

Відсутність головки статевого чле-
на — рідкісна аномалія розвитку.
Спеціального лікування не потребує.

Ектопія статевого члена — рідкі-
сна аномалія розвитку, при якій у
новонародженого спостерігається роз-
двоєна калитка з нормальними яєч-
ками та статевий член невеликих роз-
мірів, який звисає поза калиткою. Ре-
комендується хірургічне лікування —
переміщення статевого члена на зви-
чайне місце.

Прихований статевий член — рід-
кісна аномалія розвитку, при якій під
час звичайного огляду немає статево-
го члена через дуже виражену підшкі-
рну основу. Калитка розвинена нор-
мально. Лікування — хірургічне.

Подвоєння статевого члена — рі-
дкісна аномалія розвитку. Подвоєн-
ня може бути повним (два статевих
члени і два сечівники) і неповним
(два статевих члени зі сечівниковим
жолобом у кожному). Описані випад-
ки повного подвоєння сечового міху-
ра, статевого члена і калитки. Ліку-
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вання — хірургічне, полягає у вида-
ленні менш розвиненого статевого
члена.

Фімоз — природжене звуження
передньої шкірочки, що не дає змоги
оголити головку. У перші роки жит-
тя у хлопчиків препуціальна порож-
нина ще не розкривається, передня
шкірочка є хоботоподібною. Цей стан
прийнято називати фізіологічним
фімозом. Він, однак, зумовлений не
вузькістю передньої шкірочки, а тим,
що вона ще не відділилася від голо-
вки статевого члена.

Вже у ранньому віці починається
накопичення смегми під передньою
шкірочкою. Під вузькою передньою
шкірочкою смегма застоюється і роз-
кладається, призводячи до запально-
го ускладнення (баланопостит). Бала-
нопостит виникає при фізіологічному
фімозі і призводить до рубцювання
передньої шкірочки і розвитку спра-
вжнього фімозу. При різко вираже-
ному фімозі з точковим отвором у
передній шкірочці порушується сечо-
випускання: сеча виділяється тонким
ниткоподібним струменем, затриму-
ється у препуціальному мішку, роз-
дуваючи його. Фімоз призводить до
тяжких ускладнень, одним з яких є
порушення функції сечового міхура і
нирок. Тому для профілактики пору-
шень уродинаміки, баланопоститу і
раку статевого члена не можна допу-
скати, щоб препуціальна порожнина
у дитини була тривалий час закритою.
Кожного хлопчика, який досяг віку 4
років і в якого самостійно не розкри-
вся препуціальний мішок, необхідно
обстежити в уролога. Лікарю-уроло-
гу або вдається вивільнити головку
статевого члена від нібито склеєної з
нею передньою шкірочкою, або дово-
диться роз'єднувати їх коловими ру-
хами невеликого металічного зонда.
В обох випадках ліквідація фізіоло-
гічного фімозу у дітей є малотравма-
тичною маніпуляцією і не спричиняє
ускладнень.

При справжньому фімозі необхід-
на операція — колове висічення пе-
редньої шкірочки. Наслідком фімозу
буває також защемлення статевого чле-
на відтягненою вузькою передньою

шкірочкою за головкою — парафімоз.
Защемлення призводить до набряку
головки і передньої шкірочки, а на-
бряк, у свою чергу — до ще більшого
защемлення. Якщо не вдається впра-
вити головку у препуціальний мішок,
доводиться виконувати операцію, яка
полягає у розтині защемлюючого кі-
льця передньої шкірочки. При розви-
тку некрозу передньої шкірочки не-
обхідне негайне оперативне втручан-
ня без попередніх спроб вправляння.

Інша аномалія розвитку статевого
члена — коротка вуздечка, наслідком
чого є викривлення головки під час ере-
кції, біль під час статевих зносин, які
можуть спричинитися до розриву вуз-
дечки. В останньому випадку слід ске-
рувати хворого до уролога для опера-
тивного лікування. Лікування, яке здій-
снюють у плановому порядку, полягає
у поперечному розтинанні вуздечки і
зшиванні у поздовжньому напрямку.

АНОМАЛІЇ ЯЄЧКА

Природжені аномалії розвитку яєч-
ка трапляються порівняно часто — у
5% новонароджених. їх поділяють на
аномалії кількості, положення і стру-
ктури. Аномалії кількості яєчка най-
більш рідкісні. До них належать мо-
норхізм, анорхізм, поліорхізм.

Анорхізм — природжена відсут-
ність обох яєчок. Виникає зазвичай
унаслідок ушкодження на ранніх ета-
пах ембріонального розвитку статевих
залоз після короткочасної секреції
ними андрогенів. Клінічна картина:
євнухоподібна тілобудова, недорозви-
нені зовнішні статеві органи, відсутні
простата та сім'яні міхурці. Вторин-
ні статеві ознаки розвинені слабо. Лі-
кування — гормональне (андрогени).

Монорхізм — природжена відсут-
ність одного яєчка. Аномалія є нас-
лідком порушення ембріогенезу пе-
ред закладкою кінцевої нирки і ста-
тевої залози. При монорхізмі відсут-
ні також придаток і сім'явиносна
протока. Лікування: оперативне —
імплантація протезу яєчка із силіко-
ну, замісна гормональна терапія.

Поліорхізм — наявність додатко-
вого яєчка з одного чи обох боків. Тра-
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пляється дуже рідко. Додаткове яєч-
ко недорозвинене, розміщене поблизу
основного і переважно немає придат-
ка і сім'явиносної протоки. Лікуван-
ня полягає в оперативному видаленні
додаткового яєчка.

Синорхізм — природжене зрощен-
ня обох неопущених з черевної поро-
жнини яєчок. Лікування — операти-
вне роз'єднання яєчок та розміщен-
ня їх у калитці.

Найчастіші аномалії положення
яєчка поділяють на дві групи: екто-
пія яєчка і крипторхізм.

При ектопії яєчко в процесі внут-
рішньоутробного розвитку відхиля-
ється від свого нормального шляху
переходу з позаочеревинного просто-
ру у калитку й опиняється під шкі-
рою стегна, промежини, надлобкової
ділянки або у протилежній половині
калитки. Лікування — оперативне з
переміщенням яєчка на звичайне мі-
сце ( вік — до 5 років).

Крипторхізм — затримка опущен-
ня яєчок. При крипторхізмі яєчко
затримується на тому чи іншому ета-
пі свого переміщення у калитку. По-
рушення процесу опущення яєчка у
калитку може мати гормональні і
механічні причини. Етіологія: 1) на-
явність ендокринних порушень; 2)
фемінізація дитини; 3) аномалії роз-
витку, інфантилізм; 4) наявність ве-
ликої кількості гонадотропних гормо-
нів у сечі вагітних жінок у період опу-
щення яєчок в ембріона; 5) недороз-
винення гіпофіза в ембріона. Патоге-
нез: порушення гормональної регуля-
ції гіпофізом функції статевих залоз.

При ендокринній недостатності
крипторхізм частіше буває двобічним
і поєднується з гіпоплазією яєчок.
Механічні чинники, а саме короткі
судини яєчка, недорозвиненість пах-
винного каналу і т. ін., частіше при-
зводять до однобічного крипторхізму,
причому друге яєчко розташоване
нормально. Залежно від того, де за-
трималось яєчко: у черевній порож-
нині чи у пахвинному каналі, розріз-
няють черевний і пахвинний криптор-
хізм.

Здебільшого затримка яєчка є тим-
часовою, у перші місяці і роки життя

воно опускається у калитку, тому у но-
вонароджених крипторхізм трапля-
ється приблизно у 4%, у дорослих —
у 0,8% випадків. Черевний криптор-
хізм зазвичай безсимптомний, при пах-
винному — виникає біль внаслідок
стискання яєчка під час ходьби і фі-
зичного навантаження. Іноді пахвин-
ний крипторхізм супроводиться пах-
винно-калитковою грижею. Усклад-
неннями пахвинного крипторхізму
можуть бути перекрут сім'яного ка-
натика з інфарктом яєчка, защемлен-
ня яєчка у пахвинному каналі. Най-
небезпечніше ускладнення криптор-
хізму — розвиток у затриманому яє-
чку злоякісної пухлини, що зумовле-
не недостатнім диференціюванням
клітин аномального яєчка.

Д і а г н о с т и к а . Під час огляду
виявляють відсутність одного чи обох
яєчок у калитці; під час пальпації —
відчуття яєчка у пахвинному каналі.
У діагностиці крипторхізму і пухли-
ни неопущеного яєчка окрім анамне-
зу, огляду і пальпації в останні роки
з успіхом застосовують радіоізотоп-
ну сцинтиграфію й ультразвукове ска-
нування, пробу з ХГГ.

Лікування полягає у гормонотера-
пії гонадотропним гормоном гіпофі-
за, вітамінотерапії, які спрямовані на
пришвидшення росту і розвитку яєч-
ка та сприяють опущенню його у ка-
литку. При відсутності ефекту здійс-
нюють оперативне лікування у віці 2-
5 років. Воно полягає у переміщенні
яєчка у калитку. Якщо під час опера-
ції виявляють різко недорозвинене й
явно неповноцінне яєчко, його вида-
ляють. Розрізняють три етапи опера-
ції з опущення яєчок: І — мобіліза-
ція сім'яного канатика; II — створен-
ня ложа для яєчка в калитці; III —
фіксація яєчка у створеному ложі.
Слід мати на увазі, що і після опу-
щення у калитку аномальне яєчко
створює загрозу малігнізації. Тому
хворі після операції повинні перебу-
вати під диспансерним наглядом.

До аномалій структури яєчка на-
лежить його гіпоплазія, тобто недороз-
виненість. Ця аномалія здебільшого
двобічна і поєднується зі зменшенням
усіх статевих органів — гіпогеніталіз-
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мом і загальним порушенням стате-
вого дозрівання — євнухоїдизмом.
Описані два синдроми гіпоплазії —
рудиментарних та фемінізуючих яє-
чок. При однобічній патології реко-
мендується видалення гіпоплазовано-
го яєчка. Лікування — гормональна
замісна терапія.

До аномалій яєчка можна також
віднести водянку його оболонок — гі-
дроцелє, яка може сполучатися з обо-
лонками сім'яного канатика — фуні-
кулоцелє. Ці аномалії зумовлені не-
зарощенням відростка очеревини,
який в ембріональний період опуска-
ється за яєчком у калитку й утворює
там його оболонки. У результаті рі-
дина із черевної порожнини вільно
переміщується в оболонки сім'яного
канатика і яєчка та назад, тому при-
роджена водянка цих оболонок і є спо-
лучною. Умови для її розвитку бли-
зькі до таких при пахвинній і пах-
винно-калитковій килі. Однак відсу-
тність розширення зовнішнього пах-
винного кільця дає змогу переміщу-
ватися лише рідині, але не органам
черевної порожнини. Симптоми та-
кож подібні до кили, але набряк у
пахвині або у калитці має однорідну
консистенцію, просвічується на світ-
лі, при діафаноскопії. Часто така во-
дянка зникає самостійно у зв'язку із
заростанням відростка очеревини.
Якщо цього не стається до 1,5-3 ро-
ків, то проводять оперативне лікуван-
ня: операції Бергмана, Вінкельмана
при гідроцелє, при фунікулоцелє — ви-
січення оболонок і пластика пахвин-
ного каналу.

АНОМАЛІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ
ЗАЛОЗИ

До аномалій передміхурової залози
належать аплазія, гіпоплазія, атрофія,
ектопія.

Цілковита відсутність передміху-
рової залози (аплазія) спостерігаєть-
ся надзвичайно рідко і поєднується з
аномаліями інших органів.

Гіпоплазія — аномалія розвитку,
для якої характерна недорозвиненість
передміхурової залози. Гіпоплазія
передміхурової залози спостерігаєть-

ся рідко і поєднується з аномаліями
розвитку зовнішніх статевих органів.
Може бути гіпоплазованою вся зало-
за або одна її частка.

Атрофія — аномалія розвитку, для
якої характерне зменшення передмі-
хурової залози цілковито або частко-
во. Атрофія передміхурової залози
зазвичай поєднується з аномаліями
розвитку сечостатевих органів.

Ектопія — аномалія розвитку, для
якої характерне розташування ок-
ремих часток передміхурової залози
у різних відділах сечівника, статево-
го члена, шийці сечового міхура, між
сім'яними міхурцями. Ектопія пе-
редміхурової залози спостерігається
рідко.

При аномаліях розвитку передмі-
хурової залози практично не проду-
кується секрет передміхурової зало-
зи. Хворі звертаються до лікаря зі
скаргами на еректильну дисфункцію,
порушення сечовипускання. Діагнос-
тика ґрунтується на даних анамнезу,
огляду хворого, пальцьового ректаль-
ного обстеження, ультразвукового об-
стеження.

Тимчасового поліпшення можна
досягнути при гормонотерапії. Про-
гноз несприятливий.
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ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
СЕЧОСТАТЕВИХ ОРГАНІВ

Р о з д і л 18

НЕСПЕЦИФІЧНІ
ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

ПІЄЛОНЕФРИТ

Пієлонефрит — інфекційно-запаль-
ний процес у чашечково-мисковій си-
стемі і тканині нирки з ураженням
головним чином інтерстиційної тка-
нини. Пієлонефрит найчастіше є уро-
логічним захворюванням. Пієлонеф-
рит може бути гострим і хронічним.
Крім цього, його поділяють на пер-
винний, що виникає у нирці без будь-
якого попереднього захворювання її,
і вторинний, що є ускладненням ін-
шого захворювання нирки і сечових
шляхів. За шляхом проникнення ін-

фекції пієлонефрит поділяють на ге-
матогенний та урогеннии (через про-
світ сечоводу і по стінці сечоводу). За
особливостями перебігу розрізняють
пієлонефрит: новонароджених; вагі-
тних; спинальних хворих; хворих
похилого віку; хворих на цукровий
діабет. Загальноприйнятої класифіка-
ції пієлонефриту немає. Для клініцис-
тів найповнішою є класифікація, яка
подана на рис. 64.

Е т і о л о г і я . Пієлонефрит може
спричинятися різними видами пато-
генної мікрофлори (бактеріальної, ві-
'русної та грибкової), екзогенної або
ендогенної за своїм походженням.
Найчастіше збудниками пієлонефри-
ту в останні роки є кишкова паличка,
стафілокок, протей, ентерокок, синьо-
гнійна паличка, стрептокок і т. ін. У

Серозний

Двобічний або однобічний
пієлонефрит

Первинний

Гострий

Вторинний

Хронічний

Гнійний Емфізематозний Некротичний
папіліт

Ксантогранулематозний

Апостематозний
пієлонефрит

Абсцес
нирки

Карбункул
нирки

Фаза
активного
запалення

Фаза
латентного
запалення

Фаза
ремісії

Нефросклероз та/або піонефроз

Рис. 64. Класифікація пієлонефриту.
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виникненні пієлонефриту ключову
роль відіграють такі чинники: харак-
тер і вид збудника, шлях проникнен-
ня інфекції в нирку, загальний стан
організму, наявність змін у нирці та
сечових шляхах, що сприяють фікса-
ції збудника і розвиткові патологіч-
ного процесу (порушення функції
нирки, ушкодження нирки, порушен-
ня відтікання сечі і т.ін.). Наприклад,
золотистий коагулюючий стафілокок
здатний спричинити патологічний
процес у незміненій нирці, тоді як інші
збудники — лише за наявності пев-
них сприятливих чинників. В остан-
ні роки часто трапляються асоціації
мікроорганізмів, які легко виклика-
ють запальний процес у сечових шля-
хах, У такі асоціації найчастіше вхо-
дять протей, синьогнійна паличка, ста-
філококи, гемолітичні штами кишко-
вої палички. Під дією несприятливих
чинників мікроорганізми часто втра-
чають оболонку і переходять у так
звані L-форми або протопласти, які не
ростуть на звичайних живильних се-
редовищах. За сприятливих умов такі
бактерії знову перетворюються у ве-
гетативні форми. Такі форми мікро-
організмів часто входять до складу ви-
щезгаданих асоціацій мікроорганізмів,
що суттєво ускладнює діагностику.

Клінічно та експериментально ви-
явлено, що основними шляхами інфі-
кування нирки є гематогенний та ури-
ногенний. Інфекція здебільшого по-
трапляє в нирки гематогенним
шляхом з будь-якого запального вог-
нища. Це може бути шкірний фурун-
кул, тонзиліт, карієс, цистит, уретрит,
простатит, епідидиміт, сальпінго-оофо-
рит та інші інфекції.

Потрапляння інфекції в нирку з
течією крові саме по собі ще не озна-
чає розвитку захворювання у ній.
Лише вірулентна інфекція здатна ство-
рити у нирці умови для виникнення і
розвитку запалення. Здебільшого ін-
фекція проходить крізь кровоносну
систему здорової нирки, не уражуючи
її, а осідання і розмноження мікроор-
ганізмів та розвиток патологічного
процесу можливі лише за певних міс-
цевих умов у нирці та зниження зага-
льної опірності організму. Найбільш

суттєвими сприятливими для розвит-
ку пієлонефриту чинниками є бактері-
урія, порушення відтікання сечі, роз-
лади кровообігу у нирці. Найчастіше
причиною розладів кровообігу є пору-
шення відтікання сечі з нирки (підви-
щення тиску у чашечково-мисковій
системі призводить до стискання тон-
костінних вен ниркового форнікса і
застою венозної крові у нирці).

Таким чином, у процесі виникнен-
ня і розвитку гематогенного пієлоне-
фриту важливу роль відіграють не
лише чинники загального характеру:
загальні інфекційні хвороби, вогнища
інфекції в організмі, послаблення іму-
нобіологічних сил організму, але і
несприятливі місцеві умови. Тому
пієлонефрит починається зазвичай
лише в одній нирці. Порушення ди-
наміки спорожнення верхніх сечових
шляхів частіше виникають у жінок
на ґрунті ускладнень вагітності, гіне-
кологічних захворювань. Внаслідок
цього серед хворих пієлонефритом
переважають жінки.

При уриногенному, або висхідному,
шляху інфекція потрапляє в нирку по
стінці сечоводу або через його просвіт.
Цьому сприяє міхурово-сечовідний
рефлюкс. Джерелом інфекції при
цьому є не віддалені органи, а розта-
шовані нижче сечові шляхи: сечовий
міхур, сечовипускний канал і статеві
органи. Такий шлях інфікування ни-
рок більш характерний для жінок,
тому що у них інфекція легше потра-
пляє у сечову систему ззовні через
короткий і широкий сечовипускний
канал і частіше розвивається запа-
лення сечового міхура. Кишкові ба-
ктерії, що містяться в сечі, здатні фі-
ксуватися на слизовій оболонці ча-
шечково-мискової системи за допо-
могою особливих ворсинок. Це яви-
ще відоме як феномен адгезії, тобто
прилипання бактерій. Для такого
розвитку хвороби більш типовим є
пієлонефрит, який починається з піє-
літу і надалі уражує переважно стін-
ку чашечково-мискової системи. Мі-
кроорганізми з ниркової миски мо-
жуть проникати у загальне русло
крові й вторинно уражувати нирки
та інші органи.

Урологія
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ГОСТРИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ

Гострий пієлонефрит може бути пер-
винним та вторинним, серозним і
гнійним. Розрізняють такі дві форми
гострого пієлонефриту, як емфізема-
тозний пієлонефрит і некротичний
папіліт. Гнійний пієлонефрит поділя-
ється на апостематозний пієлонефрит,
абсцес і карбункул нирки. Гострий
пієлонефрит найчастіше спостеріга-
ється при гематогенному інфікуван-
ні. Вторинний пієлонефрит здебільшо-
го є обтураційним. Гострий пієлонеф-
рит перебігає як тяжке інфекційне
захворювання з вираженою інтокси-
кацією. Гострий пієлонефрит спосте-
рігається у 12% стаціонарних уроло-
гічних хворих.

Симптоми гострого пієлонефриту
досить характерні: загальна слабість,
біль голови, нудота, біль у ділянці ура-
женої нирки, лихоманка гектичного
типу, озноб, зміни в сечі (лейкоциту-
рія, бактеріурія). При огляді хворого
може пальпаторно визначатись напру-
ження м'язів передньої черевної сті-
нки та поперекової ділянки, у деяких
хворих пальпується збільшена болю-
ча нирка. Здебільшого з боку уражен-
ня виявляється виражений симптом
Пастернацького. При обструктивному
пієлонефриті місцеві симптоми вира-
жені більше. Часто спостерігається
симптомокомплекс ниркової кольки.

Найбільш сприятливим є клініч-
ний перебіг гострого пієлонефриту при
непорушеному відтіканні сечі. Ця
форма хвороби переважно виникає у
жінок. Вона починається з гострого
циститу, який переходить у гострий
цистопієлонефрит, що характеризуєть-
ся переважним ураженням миски і
чашечок та легко піддається медика-
ментозному лікуванню.

Значно тяжчим за проявами є вто-
ринний гострий пієлонефрит — при
каменях у нирці або сечоводі, стрик-
турах або компресії сечоводу та ін-
ших станах, при яких порушується
відтікання сечі. Перебіг цього захво-
рювання набагато тяжчий, зазвичай
супроводиться сильним болем у ді-
лянці нирки, нерідко за типом нир-
кової кольки.

Чим більше порушене відтікання
сечі з нирки, тим швидшим і тяжчим
є клінічний перебіг гострого вторинно-
го пієлонефриту. У перебігу гострого
пієлонефриту розрізняють дві стадії:
серозну і гнійну. Особливо швидко
стадія гнійного запалення настає при
вторинному пієлонефриті — через 2—
З дні від початку захворювання, а іно-
ді і раніше.

ГОСТРИЙ СЕРОЗНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ

Д і а г н о с т и к а . При гострому пієло-
нефриті у крові виявляють гіперлей-
коцитоз зі зміщенням лейкоцитарної
формули вліво. Через декілька днів
спостерігається збільшення ШОЕ.
При дослідженні крові, взятої з обох
поперекових ділянок і пальця, найбі-
льші зміни зазвичай виявляють у
крові з попереку з боку захворюван-
ня — порівняльний лейкоцитоз. При
дослідженні сечі виявляють протеїну-
рію (не вище ніж 1 г/л), лейкоциту-
рію (зокрема, клітини Штернгеймера-
Мальбіна і "активні" лейкоцити), ба-
ктеріурію. Однак у перший період
розвитку гострого пієлонефриту біл-
ка і лейкоцитів у сечі може ще не бути,
тоді як бактеріурія — найбільш ран-
ній симптом захворювання. При пі-
дозрі на розвиток уросепсису обов'я-
зково слід провести посів крові на
стерильність. При екскреторній уро-
графії, ізотопній ренографії виявля-
ють зниження функції ураженої ни-
рки. На урограмі, виконаній під час
дихання хворого, можна побачити об-
меження рухомості ураженої нирки.
Сцинтиграфія дає змогу визначити
стадії гострого пієлонефриту при се-
розному процесі (рівномірне знижен-
ня накопичення препарату у нирці).
Ультразвукове дослідження є основ-
ним у діагностиці різних стадій та
видів пієлонефриту. При первинному
гострому серозному пієлонефриті за
даними ультрасонографії нирки ви-
значаються набряк та ущільнення
паренхіми нирки. При гострому вто-
ринному обструктивному пієлонефри-
ті крім набряку спостерігаються озна-
ки обтурації нирки: розширення ча-
шечок і миски, збільшення нирки.
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Рис. 65. Зовнішній вигляд нирки при
апостематозному пієлонефриті.

Л і к у в а н н я . Лікувальні заходи
при гострому пієлонефриті визнача-
ються головним чином його формою
і стадією. При гострому серозному піє-
лонефриті, якщо нема оклюзії сечо-
вих шляхів і порушення відтікання
сечі з нирки, застосовують консерва-
тивну терапію. Найбільше значення
має антибактеріальна терапія за ре-
зультатами визначення чутливості
сечової інфекції до антибіотиків і хі-
міопрепаратів. Режим хворого — лі-
жковий, дієта — багата на вуглеводи
і білки, споживання достатньої кіль-
кості рідини. При значній інтоксика-
ції призначають внутрішньовенні кра-
плинні вливання ізотонічного розчи-
ну хлориду натрію, розчинів глюкози,
поліглюкіну, інших препаратів дезін-
токсикаційної дії. При гострому вто-
ринному обструктивному пієлонефри-
ті навіть найпотужніша антибакте-
ріальна терапія неефективна через по-
рушене відтікання сечі із нирки; тому
головний лікувальний чинник у цих
випадках — відновлення відтікання
сечі, якого досягають різними спосо-
бами залежно від характеру перешко-
ди і тривалості захворювання, його
стадії і форми.

При тимчасовій і легкій для лікві-
дації перешкоді відтіканню сечі, на-
приклад, невеликий камінь у сечово-
ді або стискання сечоводу вагітною
маткою, у ранні терміни захворюван-
ня (протягом 3 днів) за відсутності

Рис. 66'. Зовнішній вигляд нирки при
апостематозному пієлонефриті, карбункул

нирки.

ознак гнійного пієлонефриту дрену-
вання миски можна виконати шля-
хом її катетеризації по сечоводу із
залишенням звичайного катетера або
стента. У цій же стадії пієлонефриту,
але при стійкішій перешкоді відтікан-
ню сечі — камінь у мисці або сечово-
ді більших розмірів, необхідне обов'я-
зкове дренування нирки за допомо-
гою стента або перкутанної нефрос-
томії. Після ліквідації "атаки" піє-
лонефриту потрібно відновити норма-
льний пасаж сечі.

При розвитку уросепсису необхід-
не лікування, яке описане в розд. 59
"Внутрішньолікарняна інфекція та
уросепсис".

ГОСТРИЙ ГНІЙНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ

Тяжкими формами гострого гнійного
пієлонефриту є апостематозний пієло-
нефрит, карбункул і абсцес нирки, які
частіше трапляються при вторинно-
му гострому пієлонефриті. Ці форми
захворювання можуть розвиватися і
без попереднього захворювання сечо-
статевих органів, яке порушує відті-
кання сечі, якщо у нирку з течією
крові з окремих гнійних вогнищ по-
трапляє високовірулентна інфекція,
наприклад гемолітичний стафілокок,
здатна спричиняти тромбози нирко-
вих судин і швидке нагноєння у ді-
лянках нирки з порушеним кровообі-
гом. Миска і чашечки при цій формі
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захворювання практично не уражу-
ються.

Апостематозний (гнійничковий)
пієлонефрит характеризується наяв-
ністю численних гнійничків у нирко-
вій паренхімі, головним чином у кі-
рковому шарі на поверхні нирки (рис.
65). Перебіг гострий, температура тіла
різко підвищується до 39...40°С, з'яв-
ляється біль у ділянці нирки, а також
часто ознаки сепсису. Нирка буває
збільшеною, напруженою і болісною.
Особливо часто апостематозний пієло-
нефрит розвивається як наслідок об-
струкції нирки.

Карбункул нирки — вогнищеве
гнійно-некротичне ураження нирки.
Виникає внаслідок закупорення вели-
кої кінцевої судини нирки інфекцій-
ним емболом із будь-якого перифе-
ричного гнійного вогнища в організ-
мі. Карбункул може розвинутись та-
кож унаслідок злиття групи гнійни-
чків при апостематозному пієлонеф-
риті (рис. 66).

Карбункул має вигляд випину на
поверхні нирки, який клиноподібно
проникає, у паренхіму та складається
з некротичної тканини і гною. Кар-
бункули можуть бути поодинокими та
множинними. Клінічна картина ана-
логічна до такої при апостематозно-
му пієлонефриті. При прориві карбу-
нкула у миску сеча стає гнійною, при
потраплянні його вмісту у навколо-
ниркову клітковину розвивається
гнійний паранефрит.

Абсцес нирки — обмежене гнійне
вогнище у товщі паренхіми, нирки.
Трапляється надзвичайно рідко. Абс-
цес виникає внаслідок гнійного роз-
плавлення паренхіми нирки в зоні
запальної інфільтрації, внаслідок
злиття групи гнійничків при апосте-
матозному пієлонефриті, іноді при
розплавленні карбункула нирки. Аб-
сцес може прорватися в ниркову мис-
ку, може поширитися в заочеревин-
ний простір, може відмежуватися від
здорових тканин грануляційним ва-
лом. Найбільш грізним ускладнен-
ням гострого гнійного пієлонефриту,
головним чином вторинного, є бакте-
ремічний (ендотоксичний) шок, зумо-
влений проникненням у кров і роз-

падом великої кількості бактерій з
вивільненням ендотоксинів, які при-
зводять до різкого зниження тонусу
судин і тяжкого шоку.

Д і а г н о с т и к а . При гострому піє-
лонефриті у крові виявляють гіпер-
лейкоцитоз зі зміщенням лейкоцита-
рної формули вліво, збільшення ШОЕ.
При вираженій гнійній інтоксикації
реєструють морфологічні зміни ерит-
роцитів: пойкілоцитоз, анізоцитоз і
т.ін. При дослідженні крові, взятої зі
шкіри обох поперекових ділянок і па-
льця, найбільші зміни виявляють у
крові зі шкіри попереку на стороні
захворювання — порівняльний лей-
коцитоз. При дослідженні сечі вияв-
ляють протеїнурію (не вище ніж 1 г/л),
лейкоцитурію (зокрема, клітини
Штернгеймера-Мальбіна та "активні"
лейкоцити), бактеріурію. При підозрі
на розвиток уросепсису необхідно обо-
в'язково провести посів крові на сте-
рильність. При екскреторній урогра-
фії, ізотопній ренографії виявляють
зниження функції ураженої нирки,
особливо значне при вторинному піє-
лонефриті та у гнійній його стадії. На
урограмі, виконаній під час акту ди-
хання хворого, можна бачити обме-
ження рухомості ураженої нирки.
Сцинтиграфія дає змогу визначити
стадії і форми гострого пієлонефриту
при серозному процесі — рівномірне
зниження накопичення препарату у
нирці, при гнійничковому — розрі-
дження його накопичення у всій ни-
рці або у деяких її сегментах, при
карбункулі — вогнищеву відсутність
накопичення ізотопу. Якщо з лікува-
льною метою здійснюють катетериза-
цію миски, можна застосувати і рет-
роградну пієлографію. При карбунку-
лі вона виявляє деформацію, зміщен-
ня чашечок. У деяких випадках по-
дібність сцинтиграфічної та рентгено-
логічної картини утруднює диферен-
ційоване розпізнавання карбункула і
пухлини нирки. З огляду на це за-
стосовують ниркову артеріографію.

Ультразвукове дослідження є ос-
новним у діагностиці різних стадій
та видів пієлонефриту. При апосте-
матозному пієлонефриті за даними
ультрасонографії нирки визначають-
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ся набряк та ущільнення паренхіми
нирки з обмеженням рухомості нир-
ки, контури нирки нечіткі. Іноді мо-
жна виявити утвори з неоднорідною
ехогенністю без чіткої форми.

Для карбункула нирки характер-
ні: відсутність диференціації між кі-
рковим та мозковим шаром нирки,
вибухання контура нирки, неоднорід-
ність гіпоехогенних структур. Для
абсцесу нирки характерні: наявність
капсули, порожнини. При формуван-
ні абсцесу спостерігається утвір з гі-
поехогенністю.

При гострому вторинному обстру-
ктивному пієлонефриті крім перелі-
чених спостерігаються ознаки обтура-
ції нирки: розширення чашечок і
миски, збільшення нирки. При вихо-
ді процесу за межі капсули нирки
простежується така ультразвукова
картина: за межами капсули розмі-
щені неоднорідні ехоструктури з пе-
реважанням ехонегативних складо-
вих, контури нирки нечіткі.

Інформативною є комп'ютерна то-
мографія для діагностики абсцесу і
карбункула нирки.

Л і к у в а н н я . У пізні терміни за-
хворювання при наявності ознак апо-
стематозного пієлонефриту, абсцесу
або карбункула нирки потрібне негай-
не оперативне втручання. Операція
спрямована не тільки на усунення
причини порушення відтікання сечі,
а передусім на ліквідацію розвине-
ного гнійного процесу у нирці.

При апостематозному пієлонефри-
ті необхідно виконати декапсуляцію
нирки з розтином найбільших гній-
ників; при карбункулі нирки — від-
повідно розтин, кюретаж або висічен-
ня його. При абсцесі нирки декапсу-
люють нирку, широко розкривають аб-
сцес, дренують порожнину абсцесу та
заочеревинний простір.

Одночасне видалення каменя допу-
стиме, якщо він розміщений у мисці
або у верхній частині сечоводу і це не
ускладнює операцію, або якщо стан
хворого дозволяє продовжити операцію
і видалити камінь із нижчих відділів
сечоводу. У всіх випадках обструкти-
вного пієлонефриту операцію завершу-
ють дренуванням миски: або через її

стінку, якщо дозволяють розміри мис-
ки (пієлостомія) або через отвір у па-
ренхімі (нефропієлостомія). Іноді з ді-
агностично-лікувальною метою вда-
ються до черезшкірної пункції та дре-
нування гнійної порожнини (паране-
фрит, нагноєна кіста, абсцес).

Одночасно проводять інтенсивну
антибактеріальну терапію і застосову-
ють інші консервативні методи ліку-
вання за тими ж принципами, що і при
первинному пієлонефриті. При розви-
тку уросепсису необхідне лікування,
яке описане в розд. 59. "Внутрішньо-
лікарняна інфекція та уросепсис".

Емфізематозний пієлонефрит —
рідкісна форма гострого пієлонефри-
ту. Збудниками захворювання є різні
види газоутворювальних мікрооргані-
змів, які спричиняють некротизуюче
запалення: B.paracoli, Ps. aeruginosa,
P.vulgaris. Іноді спостерігається пне-
вматурія, симптоми подразнення оче-
ревини, часто емфізематозний пієло-
нефрит може перебігати як тяжке
септичне захворювання. Відтікання
сечі зазвичай не порушене, тому зде-
більшого відсутні симптоми ниркової
кольки. Часто виникає у хворих на
цукровий діабет.

Єдиної тактики лікування емфізе-
матозного пієлонефриту немає. Необ-
хідно проводити масивну антибакте-
ріальну і дезінтоксикаційну терапію.
У разі її неефективності вдаються до
дренування нирки або оперативного
лікування з метою видалення джере-
ла інфекції (нефректомія).

Некротичний папіліт — форма го-
строго пієлонефриту, для якого хара-
ктерний деструктивний процес у со-
сочках ниркових пірамід. Він призво-
дить до функціональних та органіч-
них порушень. Спостерігається у
2...3% хворих на пієлонефрит. Розрі-
зняють первинний та вторинний нек-
роз ниркових сосочків та дві його па-
тогенетичні форми — ішемічну (при
порушенні кровообігу мозкової речо-
вини нирки) та інфекційну (при роз-
витку пієлонефриту). Ускладненням
некротичного папіліту може бути фор-
нікальна кровотеча. Процес буває го-
стрим або хронічним. Симптоми гост-
рого некрозу сосочків такі ж, як і го-
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строго пієлонефриту або хронічного
пієлонефриту в активній фазі. У 70%
хворих спостерігається хронічний
перебіг цього захворювання.

Д і а г н о с т и к а некротичного па-
піліту утруднена, оскільки клінічна
картина цього захворювання і пієло-
нефриту практично ідентичні. Некро-
тичний папіліт відрізняється від піє-
лонефриту наявністю гематурії, виді-
ленням зі сечею некротичних мас.
При цьому часто спостерігається сим-
птомокомплекс ниркової кольки. Іно-
ді на некротизованому сосочку мо-
жуть відкладатись солі та утворюва-
тись камені. На пізніх стадіях за да-
ними екскреторної урографії можна
виявити зубчасті контури чашечок,
наявність кальцифікатів у ділянці
сосочка і склепіння чашечки, "ампу-
тацію" чашечок внаслідок набряку та
звуження їх просвіту. За даними уль-
тразвукового дослідження виявляють
ознаки пієлонефриту та гетероехоген-
ні ділянки в зоні пірамід нирки. При
уретерореноскопії вдається побачити
ерозії чашечок, звуження їх просвіту,
некротичні зміни у склепіннях сосо-
чків ниркових пірамід.

Л і к у в а н н я таке ж, як і при піє-
лонефриті: спрямоване на ліквідацію
інфекції, відновлення нормального
пасажу сечі, дезінтоксикацію, ліквіда-
цію ниркової недостатності та гема-
турії. При потребі застосовують орга-
нозберігаюче оперативне лікування
для зупинки профузної гематурії, ви-
далення некротичних мас, віднов-
лення нормального пасажу сечі або ж
вдаються до декапсуляції нирки. При
тотальному некрозі паренхіми нирки
застосовують нефректомію.

ГОСТРИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ
ВАГІТНИХ

Гострий пієлонефрит вагітних — фор-
ма вторинного обструктивного пієло-
нефриту. Гострий пієлонефрит спосте-
рігається рідше, ніж активна фаза
хронічного запального процесу.

Гострий пієлонефрит розвивається
у майже 10% вагітних, має певні осо-
бливості виникнення, клінічного пе-
ребігу, діагностики, лікування, наслід-

ків і можливостей профілактики. Го-
стрий пієлонефрит вагітних — одне
із найчастіших і тяжких ускладнень
у середині та другій половині вагіт-
ності. Він виникає частіше при пер-
шій вагітності, ніж при повторних. У
жінок з першими пологами тонус пе-
редньої черевної стінки збережений
краще і протидіє відхиленню збільше-
ної матки вперед, що призводить до
більшого тиску її на розташовані зза-
ду сечоводи. Окрім цього, вагітна ма-
тка більше відхилена вправо. Певний
несприятливий вплив на сечові шля-
хи мають зміни гормонального фону
вагітних, однак одним лише впливом
гормонів на сечові шляхи особливос-
ті гострого пієлонефриту вагітних
пояснити неможливо. Очевидно, що
гормони вагітності, які діють від са-
мого її початку, у перші місяці вагіт-
ності впливають на тонус усіх сечо-
вих шляхів, але внаслідок збільшен-
ня матки певну роль відіграють ме-
ханічні чинники, що порушують від-
тікання сечі з нирок. Оскільки гост-
рий пієлонефрит вагітних розвиваєть-
ся зазвичай у середині і другій поло-
вині вагітності, механічний фактор
слід вважати важливим у його роз-
витку. З цим пов'язане і розширен-
ня верхніх відділів сечових шляхів.

Особливості захворювання дають
підставу вважати, що основне значен-
ня у виникненні гіпотонії сечових
шляхів та порушенні уродинаміки
належить нейрогуморальним чинни-
кам. Гіпотонія сечоводів призводить
до застою сечі в сечоводах та мисках
нирок і сприяє інфікуванню. Чинни-
ками розвитку пієлонефриту є анато-
мічні особливості (широка, коротка
уретра; опущення стінок вагіни; неф-
роптоз), а також механічний тиск збі-
льшеної матки на сечоводи.

С и м п т о м а т и к а . Симптоми го-
строго пієлонефриту вагітних такі ж,
як і при вторинному гострому пієло-
нефриті іншого походження. Захворю-
вання починається гостро, часто має тя-
жкий перебіг з інтоксикацією. Кліні-
чна картина: біль в ураженій нирці,
підвищення температури тіла гектич-
ного характеру, біль голови, загальна
слабість, значне погіршення загально-
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го стану, озноб, іноді ниркова колька.
Можливий розвиток уросепсису.

Д і а г н о с т и к а . Ранньою ознакою
гострого пієлонефриту вагітних, яка
передує йому, нерідко буває асимпто-
матична бактеріурія — поява хворо-
ботворних бактерій у сечі без будь-
яких інших ознак захворювання. У
цей ранній період хвороби, застосову-
ючи протимікробне лікування, мож-
на ліквідувати бактеріурію і припи-
нити розвиток хвороби. Для цього
жінки, особливо починаючи зі сере-
дини вагітності, повинні регулярно
здавати сечу на дослідження, зокрема
на посів.

Діагноз гострого пієлонефриту ва-
гітної доводиться визначати в основ-
ному за клінічними, лабораторними
ознаками, даними хромоцистоскопії.

За останні роки у діагностиці гос-
трого пієлонефриту вагітних, як і ін-
ших урологічних захворювань, важ-
ливого значення набули ультразвуко-
ві методи дослідження. Вони нешкі-
дливі для вагітної та її майбутньої
дитини.

За допомогою ультрасонографії
визначають ступінь розширення нир-
кової миски, а також виявляють вог-
нищеві гнійно-деструктивні зміни у
паренхімі нирки. Водночас ультрасо-
нографія дає інформацію акушерсько-
го характеру, що важливо також для
урологів у оцінці причин і прогнозу
захворювання.

Рентгенологічні та радіоізотопні
дослідження вагітних протипоказані
через можливість шкідливого впли-
ву на плід. Небажані також ендоско-
пічні дослідження.

Л і к у в а н н я гострого пієлонеф-
риту вагітних починають з відновлен-
ня відтікання сечі з нирки. Для цьо-
го хворій рекомендують лежати на
"здоровому" боці, дещо півнявши ліж-
ко з того краю, де розміщені ноги, ча-
сто приймати колінно-ліктьове поло-
ження. Іноді ця проста процедура
сприяє зниженню гостроти запально-
го процесу у нирці завдяки зменшен-
ню тиску матки на сечовід. Одночас-
но проводять антибактеріальну тера-
пію, для якої вибирають найменш то-
ксичні антибактеріальні препарати

(ампіцилін, карбеніцилін, нітроксолін),
особливо до 12-го тижня вагітності.
Після 12-го тижня вагітності можна
застосовувати інші атибактеріальні
препарати, зокрема аміноглікозиди.
Це зумовлене тим, що протягом пер-
ших 12 тижнів закладаються основні
органи та системи організму.

Якщо згадана консервативна тера-
пія неефективна, і під час обстеження
виявлене порушення відтікання сечі
з ураженої нирки, застосовують кате-
теризацію сечоводу. Зазвичай катетер
вдається провести без перешкод че-
рез увесь сечовід до ниркової миски,
причому виділення з нього сечі час-
тими краплинами або навіть цівкою
починається на висоті 13...20 см від
сечового міхура, тобто саме над тим
місцем, де матка притискає сечовід до
найвужчого кісткового кільця таза.
У більшості вагітних за допомогою ка-
тетера, який залишають у сечоводі
на декілька днів, вдається забезпечи-
ти достатню евакуацію сечі.

Якщо така короткочасна катетери-
зація ниркової миски не дає ефекту,
для більш тривалого дренування у неї
встановлюють катетер-стент. Катетер-
стент часто доцільно залишати на де-
кілька тижнів після пологів. Якщо і
він не забезпечує достатньої евакуа-
ції сечі і миска нирки залишається
розширеною, тоді виконують через-
шкірну пункціину нефропієлостомію
під ультразвуковим наведенням. Ли-
ше зрідка, якщо за допомогою кате-
тера не вдається дренувати верхні від-
діли сечових шляхів, доводиться за-
стосовувати оперативне втручання —
пієлостомію чи нефропієлостомію.

Таким чином, навіть гострий піє-
лонефрит з тяжким перебігом на сьо-
годні можна ліквідувати, забезпечив-
ши сприятливе завершення вагітнос-
ті. У більшості жінок фізіологічні
зміни у сечових шляхах, які зумовле-
ні вагітністю, після пологів зникають
без будь-яких наслідків. Однак у тих,
що перенесли гострий пієлонефрит, по-
рушення уродинаміки не завжди ми-
нає безслідно. Найчастіше наслідком
цього захворювання є хронічний піє-
лонефрит, рідше — сечокам'яна хво-
роба та інші захворювання.
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Отже, жінки, які перенесли пієло-
нефрит вагітних, більше схильні до
розвитку ниркових захворювань вна-
слідок тривалого порушення уроди-
наміки. Із них у 25...30% виявляєть-
ся післяпологовий пієлонефрит. Го-
стрий пієлонефрит може виникнути
у післяпологовий період — у перші
дні або тижні після пологів, коли ще
не відновився тонус сечових шляхів.
В останні роки використовується по-
няття "гострий та хронічний пієло-
нефрит гестаційного періоду", тобто
періоду вагітності, пологів та після-
пологового періоду.

До факторів ризику післяполого-
вого пієлонефриту слід віднести: гор-
мони вагітності (3 місяці) та дилята-
ція сечових шляхів (близько 1,5 мі-
сяця); запальні захворювання, перед-
усім, статевих органів; ускладнення
післяпологового періоду (гіпотонія
матки, кровотечі і т.ін.). При після-
пологовому пієлонефриті проводять
докладне урологічне обстеження,
включаючи рентгенологічне і радіо-
ізотопне дослідження, мета якого по-
лягає у визначенні стану нирок і се-
чових шляхів, а також у виявленні або
виключенні будь-яких інших причин
пієлонефриту (аномалії сечової сис-
теми, туберкульоз, камені нирок).

Такі жінки підлягають системати-
чному диспансерному спостереженню
уролога з метою своєчасного розпізна-
вання та лікування у них захворювань
сечових шляхів. При появі вищезга-
даних ознак гострого пієлонефриту під
час вагітності або у післяпологовий
період необхідно негайно скерувати
жінку в урологічний стаціонар.

Гострий пієлонефрит вагітних ви-
являє негативний вплив на організм
не лише матері, а й плода: він зумов-
лює розвиток гіпотрофії плода, змен-
шення маси тіла новонародженого, збі-
льшує небезпеку мертвонародження.

Профілактику гострого пієлонеф-
риту вагітних ведуть за двома напря-
мками: превентивне лікування хро-
нічної сечової інфекції і покращен-
ня відтікання сечі з нирок за допомо-
гою позиційних вправ: періодичне
перебування хворої у колінно-ліктьо-
вому положенні, лежання тільки на

боці, протилежному до розширення
ниркової миски, з дещо піднятим лі-
жком з того краю, де розміщені ноги.
При виконанні таких вправ важливе
значення має інструктаж лікаря та
акушерки. У згаданих положеннях
зменшується тиск матки на сечоводи,
покращується відтікання сечі, значно
зменшується розширення ниркових
мисок. Це підтверджується ультрасо-
нографією, під контролем якої бажа-
но проводити профілактику пієлоне-
фриту у вагітних.

ХРОНІЧНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ
ВАГІТНИХ

Ця форма пієлонефриту за симптома-
тикою подібна до хронічного пієло-
нефриту. Для перебігу захворювання
характерні періодичні загострення.
Підозра на хронічний пієлонефрит є
показанням для госпіталізації в уро-
логічний стаціонар для докладного
урологічного обстеження. Необхідно
визначити функціональний стан ни-
рок і сечових шляхів, а також вияви-
ти або виключити інші причини піє-
лонефриту — аномалії сечової систе-
ми, туберкульоз, камені нирок і т.ін.

Лікування та профілактика такі ж,
як і при хронічному пієлонефриті, піє-
лонефриті вагітних, післяпологовому
пієлонефриті.

ХРОНІЧНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ

Хронічний пієлонефрит частіше буває
наслідком гострого пієлонефриту, але
іноді розвивається неочікувано, посту-
пово. Хронічний пієлонефрит, як і
гострий, умовно поділяють на первин-
ний (самостійне захворювання нирки)
і вторинний (ускладнення іншого уро-
логічного захворювання); однобічний
і двобічний. Двобічне ураження тра-
пляється приблизно у 30% хворих на
хронічний пієлонефрит, що при не-
сприятливому його перебігу загрожує
розвитком хронічної ниркової недо-
статності.

Для хронічного пієлонефриту ха-
рактерні нерівномірність, мозаїчність
ураження паренхіми нирки у різних
її ділянках. Морфологічна картина
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різноманітна: на початку захворюван-
ня переважає лімфогістіоцитарна ін-
фільтрація, яка поступово заміщується
фіброзною тканиною або піддається
гнійному розплавленню. У пізніх ста-
діях гинуть функціонуючі елементи
ниркової паренхіми — спочатку кана-
льці, потім клубочки. У розвитку хро-
нічного пієлонефриту і рубцевого змо-
рщування важливу роль відіграють
міхурово-сечовідні рефлюкси сечі.

Пієлонефрит спричиняють різно-
манітні мікроорганізми: бактерії, ві-
руси, гриби. Здебільшого збудниками
пієлонефриту є протей, кишкова па-
личка, клебсієла, ентеробактер, стафі-
лококи. Величина титру бактеріурії
прямо корелює з клінічними проява-
ми захворювання. Необхідно пам'я-
тати про те, що під дією несприятли-
вих чинників мікроорганізми часто
втрачають оболонку і переходять у
так звані L-форми, або протопласти,
які не ростуть на звичайних живиль-
них середовищах. За сприятливих
умов такі бактерії знову перетворю-
ються у вегетативні форми. Такі фор-
ми мікроорганізмів часто входять до
складу асоціацій мікроорганізмів, які
спричиняють пієлонефрит. Це суттє-
во утруднює діагностику.

Хронічний пієлонефрит здебільшо-
го починається лише в одній нирці.
Для його розвитку необхідна наяв-
ність причинних факторів — інфек-
ція в організмі та сечових шляхах, по-
слаблення імунітету, порушення нир-
кового кровообігу і лімфообігу, пору-
шення уродинаміки. Сприяти перехо-
дові гострого процесу в хронічний мо-
жуть супутні захворювання: цукро-
вий діабет, панкреатит, гастрит, коліт
тощо. У багатьох хворих при ретель-
ному зборі анамнезу не вдається ви-
явити гострий пієлонефрит у мину-
лому. Первинний процес часто розви-
вається атипово в дитинстві, тому ви-
явити його дуже важко.

Вторинний пієлонефрит є найчасті-
шим ускладненням сечокам'яної хво-
роби. Первинний пієлонефрит сам по
собі є сприятливим чинником літоге-
незу ( первинного та рецидивного).

С и м п т о м а т и к а і к л і н і ч -
н и й п е р е б і г . Клінічна картина

хронічного пієлонефриту різноманіт-
на. У фазі активного запалення сим-
птоматика така ж, як і при гострому
пієлонефриті.

Ознак хронічного пієлонефриту
небагато, що утруднює його раннє роз-
пізнавання. Нерідко хворобу виявля-
ють випадково, під час обстеження з
іншого приводу. Симптоми даного за-
хворювання: загальна слабість, субфе-
брильна температура тіла, втомлюва-
ність, погіршення апетиту, тупий біль
у ділянці нирки, дизурія. Нерідко
симптоми при вторинному пієлонеф-
риті "маскуються" ознаками первин-
ного захворювання. В анамнезі необ-
хідно звернути увагу на ниркову ко-
льку, біль у ділянці нирки, дизурію.

Найчастішою і постійною ознакою
хронічного пієлонефриту є зміни у сечі,
і зазвичай вони виявляються лише
при мікроскопічному і бактеріологі-
чному дослідженні. У клінічному пе-
ребігу хронічного пієлонефриту роз-
різняють фази активного запалення,
латентного перебігу і ремісії. При
переході процесу у латентну стадію
температура тіла нормалізується, біль
зникає, залишається лише незначна
бактеріурія (не більш ніж 10000 в 1
мл сечі) і лейкоцитурія ( до 25000 в 1
мл сечі), активні лейкоцити, клітини
Штенберга-Мальбіна відсутні. У фазі
ремісії і цих змін у сечі нема, але вони
можуть знову виникнути під впливом
будь-яких несприятливих чинників:
переохолодження, загальні інфекції,
запальні вогнища в організмі, пору-
шення уродинаміки. У результаті ре-
місія може перейти у фазу латентно-
го і навіть активного запалення.

Наслідком хронічного пієлонефри-
ту можуть бути два стани: нефроскле-
роз і піонефроз. Нефросклероз часті-
ше розвивається внаслідок латентно-
го перебігу первинного пієлонефриту
без обструкції сечового тракту. У свою
чергу він може ускладнитися нефро-
генною гіпертензією, а при двобічно-
му ураженні нирок — хронічною нир-
ковою недостатністю.

Піонефроз — термінальна стадія
гнійно-деструктивного пієлонефриту.
Здебільшого спостерігається однобіч-
ний процес. Піонефроз частіше трап-
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ллється при активному вторинному
пієлонефриті, який перебігає в умовах
порушеного відтікання сечі, а також
при туберкульозі нирки. Нирка зна-
чно збільшена, паренхіма її стоншена,
на розрізі складається із порожнин,
заповнених гноєм, у залишках парен-
хіми — ознаки хронічного запалення,
склерозу і жирової дистрофії. Фібро-
зна капсула нирки потовщена, жиро-
ва капсула склерозована і щільно зро-
щена з ниркою. При пальпації нирка
збільшена і погано зміщується. Сеча
гнійна. Тривалий перебіг хронічного
пієлонефриту часто призводить до
поширення запально-рубцевого проце-
су на клітковину, що оточує судинну
ниркову ніжку.

Рідкісним ускладненням активно-
го хронічного пієлонефриту є некро-
тичний папіліт — змертвіння і відтор-
гнення ниркових сосочків. Він часті-
ше спостерігається при пієлонефриті,
що ускладнює цукровий діабет. Від-
торгнення сосочків може стати при-
чиною каменеутворення, обтурації
верхніх відділів сечових шляхів і за-
гострення хронічного пієлонефриту.
Якщо прогресуючий некроз мозкової
речовини нирки є двобічним, він при-
зводить до хронічної ниркової недо-
статності.

Д і а г н о с т и к а хронічного пієло-
нефриту ґрунтується головним чи-
ном на результатах лабораторних і
рентгенологічних, радіоізотопних до-
сліджень, ультразвукового досліджен-
ня. При аналізах сечі виявляють про-
теїнурію (не вище ніж 1 г/л), лейко-
цитурію — в активній фазі з актив-
ними лейкоцитами, клітинами Штер-
нгеймера-Мальбіна (у 50% хворих),
бактеріурію (100000 і більше в 1 мл
сечі). Ступінь та характер бактеріу-
рії визначається різними методами
(див. част. II "Семіотика в урології").

На екскреторних урограмах вияв-
ляються зміни конфігурації чашечок
нирки, їх колбоподібна форма внаслі-
док згладженості сосочків пірамід і
розширення чашечок, звуження ши-
йок чашечок, некротичні зміни сосо-
чків, зниження тонусу ниркової мис-
ки; у пізніх стадіях — значне розши-
рення чашечок внаслідок атрофії і

зморщування ниркової паренхіми.
Саме тому на екскреторних урогра-
мах значно збільшується відношення
площі чашечково-мискової системи
(яка збільшується) до площі усієї
нирки.

Окрім цього, через нерівномірний
розвиток пієлонефриту у різних діля-
нках нирки віддаль між чашечками і
зовнішнім контуром нирки стає не-
однаковою.

Ультразвукове дослідження є обо-
в'язковим для хворих з підозрою на
хронічний пієлонефрит для виявлен-
ня нирки, ії розмірів, стану уродина-
міки, ознак пієлонефриту. У фазі ре-
місії немає характерних ознак пієло-
нефриту. Хоча при зморщуванні ни-
рки можна визначити зменшення роз-
мірів нирки і товщі паренхіми. В ак-
тивній фазі з'являються ознаки, ха-
рактерні для гострого пієлонефриту.
При піонефрозі виникає доволі чітка
ультразвукова картина. Виявляють-
ся збільшена нирка з гнійним вміс-
том, стоншена паренхіма нирки, кон-
кременти, зокрема рентгенонегативні.

При латентному перебігу хроніч-
ного пієлонефриту, коли з анамнезу,
клініко-лабораторних даних, рентге-
нологічної картини виникає підозра
на це захворювання, але нема переко-
нливих доказів, застосовують прово-
каційні проби — уводять в організм
різні агенти, що спричиняють корот-
кочасну активізацію процесу — піро-
геналова і преднізолонова проби. Мо-
жна використовувати для провокації
алергени, виділені з бактерій, що є збу-
дниками сечової інфекції: кишкової
палички, протею, стафілокока. Алер-
гічна реакція антигена з антитілами,
що виникає в ураженій нирці, спри-
чиняє у ній короткочасні судинні та
функціональні зміни за типом тубе-
ркулінових проб при туберкульозно-
му ураженні. За місцевою реакцією
на уведення різних алергенів визна-
чають вид збудника інфекції, а реак-
ція нирок, реєстрована лабораторни-
ми дослідженнями та ізотопною ре-
нографією, свідчить про локалізацію
запального процесу саме у нирках, і
саме в тій, а не іншій нирці при одно-
бічному ураженні.
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Радіоізотопні методи дослідження
використовують з метою визначення
функціональних змін ураженої нир-
ки і морфо-функціонального стану
контрлатеральної нирки. Для обсте-
ження хворих та визначення такти-
ки подальшого лікування (консерва-
тивне чи оперативне) застосовують
фармакоренографічні проби з уведен-
ням капотену або компламіну. Арте-
ріальну гіпертензію діагностують за
допомогою ангіотензивного інфузійно-
го тесту, визначення активності рені-
ну плазми крові. Можна використо-
вувати ниркову артеріографію для
визначення ниркового кровообігу.

Важливу роль у підтвердженні ді-
агнозу пієлонефриту відіграє біопсія
нирки. Вона може бути пункційною
під ультразвуковим наведенням, але
через мозаїчність ураження нирки
інформативність такої біопсії невисо-
ка. Тому частіше застосовують інтра-
операційну біопсію: під час операцій
на нирці беруть на дослідження шма-
точки з різних ділянок органа. Ткани-
ну нирки досліджують не лише мор-
фологічно, а й мікробіологічно, що дає
змогу підтвердити діагноз, визначити
етіологію запального процесу, чутли-
вість мікробів, висіяних з нирки, до
антибактеріальних препаратів. Ці да-
ні визначають характер подальшого
лікування хронічного пієлонефриту.

Інструментальні методи необхідно
використовувати лише при недостат-
ній інформативності звичайних мето-
дів дослідження. При цистоскопії у
хворих на піонефроз можна бачити
виділення з вічка відповідного сечо-
воду різко каламутної сечі, а часто
навіть густого гною, подібного до пас-
ти з тюбика. При хромоцистоскопії
для хронічного пієлонефриту харак-
терне запізнення і послаблення заба-
рвлення сечі, яка виділяється з вічка
сечоводу. При піонефрозі індигокар-
мін з ураженої нирки не виділяєть-
ся. При піонефрозі рентгеноконтрас-
тна речовина ниркою не виділяється.
Під час ретроградної пієлографії ви-
являють значну руйнацію ниркової
паренхіми у вигляді великих, непра-
вильно-округлої форми, з нерівними
контурами порожнин.

Для диференційної діагностики
хронічного пієлонефриту з хронічним
гломерулонефритом, туберкульозом,
амілоїдозом нирок, аномаліями нирок
і т.ін. застосовують бактеріологічні,
імунологічні дослідження і біопсію
нирки. З огляду на високу частоту
хронічного пієлонефриту, недостат-
ність його клінічної симптоматики,
можливості тривалого латентного пе-
ребігу важливу роль у ранньому роз-
пізнаванні цієї хвороби надають про-
філактичним обстеженням певних
груп населення, у яких є схильність
до виникнення хронічного пієлонеф-
риту. До групи підвищеного ризику
належать діти, особливо дівчатка, ва-
гітні, гінекологічні хворі та жінки, які
перенесли ускладнення вагітності або
гінекологічні захворювання.

Л і к у в а н н я при хронічному піє-
лонефриті полягає в нормалізації па-
сажу сечі; нормалізації ниркового
кровообігу; в адекватній антибакте-
ріальній терапїї; ліквідації вогнищ ін-
фекції; корекції ускладнень пієлоне-
фриту; корекції імунного статусу;
корекції супутніх захворювань і сим-
птоматичній терапії.

Для нормалізації (відновлення) па-
сажу сечі зазвичай вдаються до опе-
ративного лікування: трансуретраль-
ної резекції передміхурової залози,
відкритої аденомектомії; розтину
шийки сечового міхура при її скле-
розі; розтину або видалення стриктур
сечоводу чи сечівника, видалення ка-
менів нирки, сечоводу чи сечівника;
пластика мисково-сечовідного сегме-
нта і т.ін. Після нормалізації відті-
кання сечі легко вдається досягнути
ремісії захворювання без тривалого
антибактеріального лікування.

При хронічному пієлонефриті лі-
кування здебільшого консервативне.
Антибактеріальна терапія така ж, як
і при гострому пієлонефриті — від-
повідно до виду мікрофлори сечі та її
чутливості. При хронічному пієлоне-
фриті частіше застосовують хіміопре-
парати: бісептол, етазол, фурагін, фу-
радонін, фуразолідон, неграм і невіг-
рамон, нітроксолін тощо, рідше — ан-
тибіотики. Останні потрібні лише в
активній фазі запалення. На сьогодні
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в арсеналі лікарів такі групи анти-
біотиків: напівсинтетичні пеніциліни
(ампіцилін, карбеніцилін), цефалоспо-
рини (цефазолін, цефтріаксон, цефале-
ксин, цефепім), тетрацикліни (докси-
циклін, тетрациклін), аміноглікозиди
(гентаміцин, нетроміцин), макроліди
(еритроміцин, азітроміцин), фторхіно-
лони (офлоксацин, ципрофлоксацин,
ломефлоксацин), карбопенеми: імепе-
нем (з циластатином) і меропенем.
При частих рецидивах комбінована
антибактеріальна терапія триває 3-4,
а іноді 6 місяців. При комбінованій
терапії потрібна часта заміна антибак-
теріальних препаратів.

Окрім антибактеріального прово-
дять протизапальне лікування, спря-
моване на якнайшвидше припинення
запального процесу у тканині нирки.
Призначають препарати, що покращу-
ють кровообіг, мікроциркуляцію, іму-
нний статус, розсмоктування і т.ін.
Подеколи застосовують вакцинотера-
пію. Перевага надається використан-
ню автовакцин.

Іноді використовують препарати
бактеріофагів. їх можна поєднувати
з антибіотиками. На даний час виро-
бляються препарати бактеріофагів
проти основних збудників внутріш-
ньолікарняної інфекції: стрептококо-
вий, стафілококовий, клебсієльозний,
синьогнійний, протейний, коліфаг.

Важливе значення має ліквідація
вогнищ інфекції в організмі: тонзи-
літу, карієсу, шкірних гнійничків і
т.ін., регуляція діяльності кишок. Ко-
рисними є відвари трав: нирковий чай,
польовий хвощ, ведмежі вушка, спо-
риш тощо. Важливе значення має са-
наторно-курортне лікування(Труска-
вець, Східниця, Желєзноводськ, П'я-
тигорськ та інші курорти).

При хронічному пієлонефриті час-
то слід лікувати основне захворюван-
ня — консервативно або оперативно.
При однобічному хронічному пієло-
нефриті з переходом у зморщування,
з ускладненням нефрогенною гіпер-
тензією нирку видаляють. При піо-
нефрозі необхідна нефректомія через
загрозу розвитку уросепсису.

При прогресуванні ниркової недо-
статності виникає необхідність в про-

веденні гемодіалізу та підготовці хво-
рого до трансплантації нирки.

Профілактика виникнення хроні-
чного пієлонефриту полягає передусім
у своєчасному та адекватному ліку-
ванні інфекції сечових шляхів, гост-
рого інфекційно-запального процесу
в нирці. Не менш важливо ліквідува-
ти причини, які призводять до вини-
кнення і розвитку захворювання.
Профілактика прогресування хроніч-
ного пієлонефриту можлива лише при
постійному спостереженні уролога.
Рекомендується проводити контроль-
ні обстеження не менш ніж 3 рази на
рік.

КСАНТОГРАНУЛЕМАТОЗНИЙ
ПІЄЛОНЕФРИТ

Ксантогранулематозний пієлонефрит
може бути самостійним захворюван-
ням, але частіше спостерігається у па-
цієнтів, які неодноразово хворіли на
хронічний пієлонефрит в активній
фазі. Для нього характерний грануле-
матоз з макрофагами, які містять лі-
піди (ксантомні клітини). Цей вид піє-
лонефриту часто поєднується з нефро-
літіазом, цукровим діабетом. Здебіль-
шого виникає у людей середнього віку.

При ксантогранулематозному піє-
лонефриті нирка збільшується в роз-
мірах, капсула потовщується, зроста-
ється з прилеглими тканинами. У
нирці виявляються пухлиноподібні
утвори. Процес частіше буває дифуз-
ним. Періодично в нирці виявляють
один або декілька вузлів, які нагаду-
ють пухлину. Тому ксантогранулема-
тозний пієлонефрит часто приймають
за злоякісну пухлину і помилково
виконують радикальну нефректомію.

С и м п т о м а т и к а та д і а г н о с -
т и к а . Ксантогранулематозний пієло-
нефрит практично не має специфічних
проявів. Зазвичай спостерігаються сху-
днення, анемія, біль у поперековій ді-
лянці, артеріальна гіпертензія, лейко-
цитоз, гематурія, лейкоцитурія, пору-
шення функції нирки. Діагностика
надзвичайно складна. Практично не
вдається визначити діагноз до опера-
ції. У сечі і крові виявляються ознаки
запального процесу. З анамнезу мож-
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на довідатися про тривалий перебіг
хронічного пієлонефриту або сечока-
м'яної хвороби. Єдиним досліджен-
ням, за результатами якого можна пі-
дозрювати наявність ксантогранулема-
тозного пієлонефриту, є цитологічне до-
слідження сечі. При ньому виявляють-
ся специфічні ксантомні клітини. За
даними екскреторної урографії, ком-
п'ютерної томографії, ультразвуково-
го дослідження характерні для ксан-
тогранулематозного пієлонефриту змі-
ни не виявляються. Для визначення
заключного діагнозу при наявності пу-
хлиноподібного утвору в нирці та кса-
нтомних клітин у сечі інформативною
є біопсія цього утвору.

Л і к у в а н н я . У випадках повно-
го руйнування нирки вдаються до не-
фректомії. Іноді доцільною є енукле-
ація вузлів ксантомних гранулем у
межах здорових тканин. Протизапа-
льна та антибактеріальна терапія така
ж, як і при хронічному пієлонефриті.
Необхідним є диспансерний нагляд
уролога.

ПАРАНЕФРИТ

Паранефрит — запалення навколони-
ркової жирової клітковини. Він може
бути первинним, коли при здоровій
нирці інфекція потрапляє у паранеф-
рій із будь-якого віддаленого гнійно-
го вогнища в організмі (панарицій,
тонзиліт і т. ін.). Вторинний паране-
фрит розвивається як ускладнення
гнійно-запального процесу у нирці
(апостематозного пієлонефриту, карбу-
нкула нирки, піонефрозу). До розвит-
ку паранефриту можуть призвести
деякі запальні захворювання, які ло-
калізуються в сусідніх органах. Іноді
паранефрит виникає після операцій на
нирці. Після травми нирки причиною
розвитку паранефриту може бути на-
гноєння гематоми.

Паранефрит може бути гострим і
хронічним: гострий частіше буває се-
розним, а відтак гнійним; хронічний —
фіброзним з розвитком рубцевої тка-
нини. За локалізацією розрізняють
передній, задній, верхній, нижній і то-
тальний паранефрит, причому часті-
ше спостерігається задній.

Ознаки гострого паранефриту до-
сить виражені: біль у ділянці нирки,
викривлення хребта в протилежний
бік, згладженість талії з боку уражен-
ня, біль у попереку при згинанні ноги
у кульшовому суглобі, підвищення
температури тіла, озноб, тяжкий зага-
льний стан. При хронічному паране-
фриті всі симптоми згладжені, темпе-
ратура тіла субфебрильна або норма-
льна.

Діагноз ґрунтується на вищеопи-
саних симптомах, результатах об'єк-
тивного обстеження, а також на да-
них рентгенологічного, лабораторно-
го, ультразвукового дослідження. Ана-
ліз сечі при нирковому генезі пара-
нефриту може виявити виражені лей-
коцитурію, гематурію, бактеріурію.
Характерні підвищений лейкоцитоз у
крові, підвищення ІПОЕ. На оглядо-
вих урограмах виявляються стертість
контурів нирки і поперекового м'яза,
сколіоз поперекового відділу хребта.
За даними екскреторної урографії на
вдиху і видиху виявляється відсут-
ність або обмеженість дихальної ру-
хомості нирки. При рентгеноскопії
органів грудної клітки можна вияви-
ти обмеження рухомості купола діа-
фрагми, реактивний випіт у плевра-
льній порожнині.

Ультрасонографія може виявити
порожнину з рідким вмістом біля
нирки. При хронічному паранефриті
ультразвукове дослідження дає змогу
виявити неоднорідну структуру пара-
нефральної клітковини. У деяких
випадках необхідне проведення пун-
кції під ультразвуковим контролем
з діагностичною та лікувальною ме-
тою. Докладнішу інформацію можна
отримати за допомогою комп'ютерної
томографії.

Л і к у в а н н я . При гострому серо-
зному паранефриті призначають кон-
сервативне лікування: масивні дози
антибіотиків відповідно до чутливос-
ті флори, виділеної зі сечі, та дезінто-
ксикаційна терапія. Переважно оду-
жання настає без оперативного втру-
чання.

При гострому гнійному паранеф-
риті лікування оперативне: люмбото-
мія, розтин і дренування гнійних по-
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рожнин. Якщо паранефрит є усклад-
ненням піонефрозу, потрібна нефрек-
томія. Після операції вдаються до
антибактеріальної дезінтоксикаційної
терапії. У хворих з високим ризиком
оперативного втручання може бути
здійснена черезшкірна пункція та дре-
нування гнійної навколониркової по-
рожнини під ультразвуковим наве-
денням.

При хронічному паранефриті ліку-
вання в основному консервативне: ан-
тибактеріальні засоби, протизапальні
препарати, фізіотерапія, розсмоктува-
льні засоби. Іноді застосовують опе-
ративне лікування: видалення скле-
розованої паранефральної кліткови-
ни в ділянці миски, верхньої третини
сечоводу, воріт нирки з наступною
консервативною терапією. Під час
операції слід намагатись якомога по-
вніше висікти змінені тканини навко-
ло нирки та сечоводу.

ЗАОЧЕРЕВИННИЙ ФІБРОЗ

Заочеревинний фіброз (хвороба Ормо-
нда) — хронічне неспецифічне запа-
лення заочеревинної клітковини, зок-
рема вздовж сечоводу, з утворенням
щільної фіброзної тканини. Вперше
описав це захворювання у 1905 р.
Альбарран. У 1948 р. Ормонд вперше
застосував термін ретроперитонеаль-
ний фіброз та докладно описав захво-
рювання. Особливо часто заочеревин-
ний фіброз виникає у місці перехрестя
сечоводу зі здухвинними судинами.
Причини захворювання ще до кінця
не з'ясовані. Існують дві гіпотези щодо
причин розвитку захворювання: запа-
льна (хронічне запалення) і імуноло-
гічна (справжній колагеноз). Виникає
захворювання в різних вікових групах,
найчастіше — в осіб середнього віку.

При заочеревинному фіброзі змі-
нена клітковина заочеревинного про-
стору стискає та зміщує сечовід. Від-
так починається стиснення нижньої
порожнистої вени, аорти та її основ-
них артерій, лімфатичних судин. Усе
це зумовлює поступовий розвиток гі-
дронефрозу, нефрогенної гіпертензії,
пієлонефриту.

С и м п т о м а т и к а та д і а г н о с -
т и к а . При заочеревинному фіброзі
симптоми слабо виражені: тупий біль
у попереку, в животі, загальна сла-
бість. При розвитку гідронефрозу біль
у поперековій ділянці виражений бі-
льше. При двобічному патологічному
процесі, який спостерігається частіше,
поступово наростають ознаки хроніч-
ної ниркової недостатності. У части-
ни пацієнтів розвивається артеріаль-
на гіпертензія. При втягненні в про-
цес сакрального сплетення з'являєть-
ся біль у яєчках, калитці. Симптоми
венозної гіпертензії (набряк нижніх
кінцівок, портальна гіпертензія, тром-
боз нижньої порожнистої вени) ви-
никають рідко.

Діагноз ґрунтується головним чи-
ном на рентгенологічних даних при
оглядовій та екскреторній урографії:
розширення верхніх двох третин се-
човодів до рівня їх перехрестя із здух-
винними судинами, зміщення сечово-
дів, нечіткість або відсутність конту-
ру поперекового м'яза. При ретрогра-
дній та антеградній уретеропієлогра-
фії виявляється уретерогідронефроз.
За допомогою ізотопних методів до-
слідження визначають функціона-
льний стан нирок. Інформативною є
венокавографія, при якій виявляєть-
ся звуження нижньої порожнистої
вени та розвиток колатералей. За да-
ними ультразвукового дослідження
спостерігаються: уретерогідронефроз,
зміни органів черевної порожнини.

Л і к у в а н н я . При заочеревинно-
му фіброзі лікування може бути кон-
сервативним або оперативним. Кон-
сервативна терапія полягає у застосу-
ванні протизапальних та розсмокту-
вальних засобів. Особливо ефективні
кортикостероїди. При порушеннях
уродинаміки необхідно проводити
протизапальне лікування після відно-
влення пасажу сечі за допомогою ан-
тирефлюксного стентування верхніх
сечових шляхів.

При неефективності консерватив-
ного лікування та прогресуванні змін
верхніх сечових шляхів вдаються до
оперативного лікування: вивільнення
із рубців, переміщення сечоводів у
черевну порожнину або реконструк-
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тивне їх заміщення. В окремих випа-
дках можлива автотранспалантація
нирки.

Заочеревинний фіброз — тяжке за-
хворювання, яке призводить до роз-
витку та прогресування хронічної
ниркової недостатності. Тому при пі-
дозрі на це захворювання необхідне
докладне урологічне обстеження, а
при виявленні його — постійний на-
гляд уролога.

ЦИСТИТ

Цистит — інфекційно-запальний про-
цес у стінці сечового міхура, який ло-
калізується зазвичай у слизовій обо-
лонці. Цистит є одним із найчастіших
урологічних захворювань. Трапляєть-
ся переважно у жінок. Майже 25...30%
жінок хворіли на ту чи іншу форму
циститу.

Здебільшого при дослідженні уро-
культури виявляють різноманітні
кишкові бактерії. Збудниками цис-
титу можуть бути уреаплазми, хла-
мідії, анаероби. Кишкова паличка,
протей, ентеробактер, синьогнійна па-
личка, стафілокок тощо можуть про-
никнути у сечовий міхур гематоген-
ним шляхом — із будь-якого запа-
льного вогнища в організмі, лімфо-
генним шляхом — зі сусідніх орга-
нів, низхідним шляхом — з нирок і
сечоводів, але переважно потрапляє
іззовні, по сечовипускному каналу із
зовнішніх статевих органів, з проме-
жини. Необхідною умовою для роз-
витку бактеріального циститу є адге-
зія достатньої кількості бактерій до
уротелію з наступною їх інвазією.

Розвиткові захворювання сприяє
переохолодження, як загальне, так і
місцеве. У чоловіків цистит виникає
при порушенні спорожнення сечового
міхура на ґрунті доброякісної гіпер-
плазії передміхурової залози, струк-
тури уретри, склерозу шийки сечового
міхура, при каменях або сторонніх ті-
лах у сечовому міхурі, сечівнику, при
простатиті.

За етіологією розрізняють такі
форми циститу: інфекційний, хіміч-
ний, термічний, радіаційний, токсич-
ний, алергічний, ятрогенний, алімен-

тарний, післяопераційний. Цистит
може бути гострим і хронічним, пер-
винним і вторинним. За локалізаці-
єю процесу розрізняють вогнищевий,
дифузний, тригоніт, шийковий цистит.
За характером морфологічних змін
гострий цистит поділяють на катара-
льний, геморагічний, фіброзний, вира-
зковий, гангренозний, флегманозний,
емфізематозний; хронічний цистит —
на катаральний, геморагічний, фібро-
зний, виразковий, грануляційний, ін-
терстиційний, поліпозний, кістозний,
некротичний.

При гострому циститі запальні змі-
ни зазвичай локалізуються в слизо-
вій оболонці сечового міхура. Лише
при тяжких формах і тривалому пе-
ребігу процес поширюється на підсли-
зовий та м'язовий шари стінки сечо-
вого міхура. При хронічному запаль-
ному процесі в підслизовому та м'язо-
вому шарах сечового міхура розвива-
ється грануляційна, а відтак рубцева
тканина. Цей процес призводить до
поступового зменшення об'єму сечово-
го міхура та утворення мікроцисту.

Гострий цистит. Захворювання по-
чинається раптово, з частих позивів
до сечовипускання, потім з'являєть-
ся ріжучий біль під час сечовипускан-
ня, тупий біль унизу живота і в діля-
нці куприка. Типовою для гострого
циститу є поява декількох крапель
крові наприкінці сечовипускання вна-
слідок скорочення слизової оболонки
сечового міхура з різко вираженим
запальним процесом. Якщо при гос-
трому циститі своєчасно не розпоча-
ти лікування, сечовипускання може
стати ще частішим, сеча виділяється
краплями, сечовипускання надзвичай-
но болюче.

Особливою формою гострого запа-
лення сечового міхура у жінок є де-
флораційний цистит, тобто запалення
сечового міхура, зумовлене розривом
дівочої перетинки (дефлорація). Він
розвивається через 2-3 дні після пер-
ших статевих зносин внаслідок про-
никнення інфекції через ушкоджені
ділянки дівочої перетинки у сечовий
міхур. Значно рідше інфекція прони-
кає у нирки, спричиняючи гострий
пієлонефрит.
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Гострий гангренозний цистит про-
являється вираженою інтоксикацією,
високою температурою тіла, можуть
розвинутись септичний шок, анурія.
Така форма циститу трапляється рід-
ко. Сеча зазвичай лужна, каламутна,
з великою кількістю фібрину, фраг-
ментів некротизованої слизової обо-
лонки сечового міхура, еритроцитів.

Д і а г н о с т и к а ґрунтується на
клінічних симптомах, підтверджуєть-
ся результатами аналізу сечі — вияв-
ленням бактерій, лейкоцитів, еритро-
цитів у сечі. Обов'язковим досліджен-
ням є посів сечі на флору та визна-
чення чутливості до антибіотиків.
Інструментальне обстеження при го-
строму циститі протипоказане. Ульт-
расонографія дає змогу переконатися
у відсутності структурних змін верх-
ніх сечових шляхів, виявити зміни в
сечовому міхурі, в органах черевної
порожнини і внутрішніх жіночих ста-
тевих органах.

Л і к у в а н н я при гострому цисти-
ті полягає у призначенні протимікро-
бних засобів (левоміцетин, бісептол,
палін, етазол, фурагін, невіграмон, 5-
НОК тощо), протиспазматичних, зне-
болювальних і заспокійливих засобів
(анальгін, димедрол, свічки з беладон-
ною або анестезином) і теплових про-
цедур (грілка на низ живота, теплі
сидячі ванни, мікроклізма з гарячою
водою, спринцювання теплими дезін-
фікуючими розчинами).

Слід дотримуватись дієти без гост-
рих страв, приправ, спецій, смаженого
і копченого, споживати багато рідини
у вигляді кип'яченої води, чаю з мо-
локом, морсу з клюкви, кавуна для
збільшення сечовиділення, зниження
концентрації сечі. Зазвичай одужан-
ня настає через 1-2 тижні від почат-
ку захворювання. Якщо цвого не від-
бувається, слід очікувати переходу го-
строго циститу у хронічний або наяв-
ності під маскою циститу іншого за-
хворювання сечового міхура.

Профілактичні заходи проти вини-
кнення гострого циститу полягають
у ліквідації запальних вогнищ в ор-
ганізмі, своєчасному лікуванні захво-
рювань статевих органів, дотриманні
особистої гігієни починаючи з ранньо-

го дитячого віку: старанний туалет
зовнішніх статевих органів, очищен-
ня заднього проходу після випорож-
нення кишок у напрямку спереду на-
зад і т. ін.

Хронічний цистит — хронічний ін-
фекційно-запальний процес у стінці
сечового міхура, який локалізується
зазвичай у слизовій оболонці. Найча-
стіше хронічний цистит розвиваєть-
ся внаслідок порушення спорожнен-
ня сечового міхура: при доброякісній
гіперплазії і раку передміхурової за-
лози, стриктурах уретри, нейрогенній
дисфункції сечового міхура і т. ін.
Часто хронічний цистит є ускладнен-
ням інших захворювань сечового мі-
хура та сечостатевих органів (тубер-
кульоз, пухлина сечового міхура, ка-
мінь сечового міхура, хронічний піє-
лонефрит, хронічний простатит). Хро-
нічний цистит може ускладнювати
перебіг хронічних запальних гінеко-
логічних захворювань.

Залежно від симптоматики хроні-
чний цистит можна поділити на дві
групи. Для першої групи характерні
такі ознаки: періодичні рецидиви, які
перебігають за типом гострого цис-
титу, у період ремісії відсутні дані про
активний запальний процес. Ознаки
другої групи: наявність постійного
запального процесу у сечовому міху-
рі за клінічними і лабораторними да-
ними.

Тяжкою формою хронічного запа-
лення сечового міхура є променевий
цистит, що виникає після променевої
терапії з приводу пухлин тазових ор-
ганів: прямої кишки, матки, яєчни-
ків. На слизовій оболонці сечового
міхура виникають виразки, у його
м'язовій стінці — рубці; місткість се-
чового міхура різко зменшується, се-
човипускання стає частим, майже що-
хвилинним. Променевий цистит — не
що інше, як інтерстиційний цистит,
спричинений променевою енергією.

Хронічний цистит може перебіга-
ти досить тривало і тяжко, якщо пе-
реходить у форму інтерстиційного ци-
ститу, при якому переважно уражу-
ється інтерстиційна сполучна ткани-
на сечового міхура. Поступово відбу-
вається рубцеве зморщування стінки
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сечового міхура й утворення виразок
на його слизовій оболонці. При цьо-
му місткість сечового міхура неухи-
льно зменшується та утворюється мі-
кроцист (у 10... 15% хворих). Хворі
скаржаться на постійний біль у діля-
нці сечового міхура, промежині, на
дизурію. Вивчаються автоімунні і ток-
сичні чинники патогенезу цього тяж-
кого захворювання.

С и м п т о м а т и к а та д і а г н о с -
т и к а . Для хронічного циститу ха-
рактерні почастішання і болючість
сечовипускання, біль у ділянці сечо-
вого міхура, промежині, термінальна
гематурія. У сечі виявляють альбу-
мінурію, лейкоцитурію, бактеріурію,
гематурію. Для визначення діагнозу
застосовують спеціальні методи дослі-
дження: цистоскопію, цистографію,
щоб відрізнити хронічний цистит від
інших захворювань сечового міхура:
туберкульозу, каменів, пухлин і т.ін.
Обов'язковим дослідженням є посів
сечі на флору та визначення чутли-
вості до антибіотиків. Ультрасоногра-
фія дає змогу виключити структурні
зміни верхніх сечових шляхів, вияви-
ти зміни в сечовому міхурі, в органах
черевної порожнини та внутрішніх
жіночих статевих органах. Важливим
є уродинамічне дослідження (цисто-
метрія, профілометрія, урофлоуметрія),
за допомогою якого визначають фун-
кціональний стан нижніх сечових
шляхів, а отже, й тактику лікування.

Обов'язковим є обстеження жінок
у гінекологічному кріслі, яке передба-
чає оцінку стану зовнішнього отвору
сечівника та вагінальне обстеження.
При потребі вдаються до калібруван-
ня сечівника (до № 28 за Шар'єром).

Найбільш вірогідні відомості про
хворобу та її причини дає ендоскопіч-
на мультифокальна біопсія сечового
міхура з гістологічним дослідженням
матеріалу. її необхідно проводити
всім хворим з підозрою на пухлину
сечового міхура та при перенесенні
хворим більш ніж трьох рецидивів
циститу.

Л і к у в а н н я при хронічному, зо-
крема інтерстиційному і променево-
му циститі, передбачає окрім антибак-
терійної, знеболювальної і протиза-

пальної терапії, теплових процедур і
дієти, місцеві впливи на слизову обо-
лонку сечового міхура: вливання у
нього різноманітних лікувальних роз-
чинів, жирів, масел, емульсій.

Для лікування інтерстиційного ци-
ститу, крім цього, використовують:
гідробужування сечового міхура, ен-
довезикальну лазеротерапію, ендоско-
пічну трансуретральну цистотомію,
часткову денервацію сечового міхура.

У випадку неефективності консер-
вативної терапії і розвитку рубцево-
го зморщування сечового міхура з
різким зменшенням його місткості
застосовують оперативне втручання:
кишкову пластику сечового міхура
(приєднання до нього додаткового
резервуара із сегмента кишки (цис-
топластика), пересадження сечоводів
у товсту кишку (уретеросигмоанасто-
моз) або формування "нового" сечо-
вого міхура з тонкої кишки.

Лейкоплакія сечового міхура тра-
пляється рідко. Лейкоплакія — дис-
трофічні зміни слизової оболонки
з патологічним зроговінням епітелію
у вигляді білих плям подібно до кон-
турів материків на географічній кар-
ті. На відміну від лейкоплакії повер-
хонь, вистелених багатошаровим пло-
ским епітелієм (губа, шийка матки,
піхва і т.ін.), лейкоплакія сечового
міхура є не гіперплазією, а метаплазі-
єю епітелію — перетворенням пере-
хідного епітелію у багатошаровий
плоский із зроговінням, і не є поперед-
ником раку. Лікування консервати-
вне, як при хронічному циститі.

При хронічному циститі можливі
ускладнення. Основним із них є па-
рацистит. Він може бути гострим і
хронічним, тотальним, переднім і зад-
нім. Парацистит може розвиватися
при тяжкому гнійному запаленні у
сечовому міхурі і проявляється під-
вищенням температури тіла, інфіль-
тратом у ділянці сечового міхура, що
пальпується над лобком, через піхву
або пряму кишку і не зникає після
сечовипускання або спорожнення се-
чового міхура катетером. На цисто-
грамах визначається стискання сечо-
вого міхура.

Урологія
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Л і к у в а н н я . При інфільтратив-
ному гострому парациститі застосову-
ють консервативне лікування: ліжко-
вий режим, антибіотики широкого
спектру дії, симптоматичне лікуван-
ня. При гнійних формах парацисти-
ту вдаються до оперативного лікуван-
ня. Необхідно розрізати гнійник та
дренувати паравезикальну кліткови-
ну. В окремих випадках можливе кон-
сервативне лікування.

Завдяки застосуванню сучасних
методів терапії та інтенсивному ліку-
ванню циститу ускладнення виника-
ють дуже рідко.

ЦИСТАЛГІЯ

Цисталгія — функціональні розлади
сечовипускання у жінок, при яких спо-
стерігається нормальна цистоскопічна
картина та відсутні патологічні зміни
в аналізах сечі. Для захворювання
характерні: дискомфорт і біль у діля-
нці сечового міхура, сечівника; пола-
кіурія. Клінічна картина така ж, як і
при бактеріальному циститі. Цистал-
гія може бути справжньою та неспра-
вжньою. Несправжня цисталгія є нас-
лідком захворювань органів малого
таза та зникає після їх усунення. Пе-
реважно хворіють жінки віком бли-
зько 40 років. Етіологія та патогенез
вивчені недостатньо. Розвиток захво-
рювання пов'язують з естрогенною не-
достатністю. Цисталгію відносять до
неврозу без анатомічних змін.

Діагностика не є складною. Для
цисталгії характерна будь-яка відсут-
ність відхилень від норми. Застосо-
вують докладне урологічне та гінеко-
логічне обстеження. При урологічно-
му обстеженні можна виявити: хла-
мідіоз, нестабільність сечівника, дет-
рузор-сфінктерну дисинергію і т.ін.

Лікування має бути комплексним
та індивідуальним. Необхідне ліку-
вання у невропатолога, психотерапев-
та, ендокринолога, сексопатолога.

УРЕТРИТ

Лікування урогенітальних інфекцій є
проблемою урології, гінекології, вене-
рології та інших розділів медицини.

Уретрит — запалення слизової обо-
лонки сечовипускного каналу (сечів-
ника); виникає частіше у чоловіків
молодого і середнього віку. Уретрит
буває первинним і вторинним, гострим,
торпідним, хронічним, інфекційним і
неінфекційним (травматичним, алер-
гічним і т.ін.). Первинний уретрит
характеризується початком запально-
го процесу безпосередньо у сечівни-
ку. Вторинний уретрит виникає вна-
слідок запального процесу у сусідних
органах (сім'яні міхурці, передміху-
рова залоза, яєчка, сечовий міхур і
т.ін.), або внаслідок проникнення ін-
фекції з інших органів (ангіна, гострі
респіраторні вірусні інфекції і т.ін.).

Причиною уретриту зазвичай є ін-
фекція, що потрапляє ззовні при ста-
тевих зносинах. Такий уретрит нази-
вають венеричним, він часто буває го-
норейної етіології, але може бути спри-
чинений також трихомонадною, неспе-
цифічною бактеріальною або вірусною
інфекцією, грибами. Найчастіше збуд-
никами "банального" уретриту є киш-
кова паличка, стафілококи, стрептоко-
ки. Уретрит при несвоєчасному або
неправильному лікуванні переходить
у хронічний. У жінок хронічний уре-
трит у поєднанні з кістозно-запальни-
ми змінами парауретральних залоз
називається уретральним синдромом.

С и м п т о м а т и к а . Інкубаційний
період для більшості інфекційних уре-
тритів невідомий і становить від де-
кількох годин до декількох місяців.
Для гострого уретриту характерні: по-
силені виділення з уретри, набряк зо-
внішнього отвору уретри (сечівника),
дизурія; для хронічного і торпідного
уретриту — дискомфорт у сечівнику,
незначна дизурія, незначні виділення
або їх відсутність.

Діагноз ґрунтується на даних клі-
нічного, бактеріологічного, бактеріо-
скопічного, імунологічного, імунохімі-
чного, імунофлуоресцентного, сероло-
гічного досліджень. Необхідним є уль-
тразвукове дослідження для виклю-
чення або підтвердження змін орга-
нів черевної порожнини, сечостатевих
органів. При підозрі на стриктуру се-
чівника застосовують уретрографію,
уретроскопію.
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Виявити уретрит нескладно, важ-
че визначити його природу. Навіть
гонорейний уретрит за останні роки
внаслідок появи ослаблених (під впли-
вом антибіотиків і хіміопрепаратів)
штамів гонокока не завжди проявля-
ється класичними ознаками і може
починатися мляво, із незначних виді-
лень і несильного болю. Тому у кож-
ному випадку необхідне мікроскопі-
чне дослідження виділень зі сечови-
пускного каналу. Якщо не виявлена
гонорея, хворого лікують урологи.
При трихомонадному уретриті вияви-
ти збудник захворювання у виділен-
нях зі сечовипускного каналу нелег-
ко, тому в разі одноразового і навіть
багаторазового негативного результа-
ту дослідження не можна бути цілко-
вито впевненим у відсутності цієї фо-
рми уретриту. Окрім цього, у чолові-
ків потрапляння трихомонад у сечо-
випускний канал не завжди спричи-
няє клінічно виражений запальний
процес, і такі хворі не хворіють на
уретрит, але стають носіями інфекції.
Тому у кожному випадку виявлення
трихомонади у піхві жінки слід вва-
жати, що її партнер також заражений
і потребує специфічного лікування.
При тривалому перебігу хронічного
уретриту важливу інформацію може
дати уретроскопія.

Бактеріальний уретрит — захво-
рювання, збудниками якого є різні
види умовно-патогенних мікрооргані-
змів: стафілококи, стрептококи, киш-
кова паличка, ентерококи, протей і
т.ін. Можливе інфікування мікроор-
ганізмами, яких не було на слизовій
сечівника.

Л і к у в а н н я . Надзвичайно важ-
ливо виявити збудник уретриту і чу-
тливість його до антибіотиків. При не-
специфічному уретриті призначають
різні антибіотики, сульфаніламіди та
інші хіміопрепарати. Ефективними є
комбінації різних антибактеріальних
препаратів. При вторинному уретри-
ті потрібно усунути захворювання, яке
спричинило і підтримує запальний
процес.

Обов'язковою є дієта з цілковитою
відмовою від алкогольних напоїв, го-
стрих страв, приправ, спецій. Крите-

рієм ефективності лікування є: від-
сутність виділень, нормалізація акту
сечовипускання, нормалізація резуль-
татів аналізу сечі (зокрема, бактеріо-
логічних досліджень) протягом 2-3
місяців.

Гонорейний уретрит починається
гостро, з масивних вершкоподібних
гнійних виділень зі сечовипускного
каналу, ріжучого болю під час сечо-
випускання. Інкубаційний період, тоб-
то часовий проміжок між заражен-
ням і початком захворювання, ста-
новить 3-7 днів. Збудником є дило-
коки родини Neisseriae. При хроніч-
ному уретриті виділення спостеріга-
ються лише при тривалій перерві між
актами сечовипускання, іноді лише
зранку перед першим сечовипускан-
ням можна витиснути краплю гною з
уретри. Гонорейний уретрит небезпе-
чний ускладненнями (простатит, каве-
рніт, лімфангіт, баланопостит, епідиди-
міт, везикуліт, орхіт, гонорейні артри-
ти, синовіти, гонорейні запальні захво-
рювання жіночих статевих органів).

Л і к у в а н н я . Гонорейний уретрит
лікують антибіотиками (пеніцилін,
ампіцилін, екмоновоцилін, оксацилін,
метицилін, біцилін, еритроміцин, це-
фалоспорини тощо) за спеціальною
схемою. Найефективнішими є цефа-
лоспорини. Рекомендується імуноте-
рапія та симптоматична терапія. Обо-
в'язковою є дієта з цілковитою відмо-
вою від алкогольних напоїв, обмеже-
ним споживанням гострих страв, при-
прав, спецій. Критерієм ефективнос-
ті лікування є: відсутність виділень,
нормалізація акту сечовипускання,
нормалізація результатів аналізу сечі
(зокрема, бактеріологічних дослі-
джень) протягом 2-3 місяців.

При виявленні гонорейного урет-
риту хворого слід скерувати у шкір-
но-венерологічний диспансер. Ліку-
вання гонореї, як і інших венеричних
захворювань, поза цією установою
карається законом.

Трихомонадний уретрит також
починається гостро, але з незначними
симптомами: виділення незначні, пі-
нисті, білуваті, біль при сечовипускан-
ні помірний. Інкубаційний період —
10-15 днів. Збудником є Trichomonas
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vaginalis. Симптоми хронічного уре-
триту — незначні виділення з каналу
(їх може і не бути), помірно виражені,
але стійкі неприємні відчуття у сечо-
випускному каналі (печія, свербіж,
лоскіт і т. ін.).

Трихомонадний уретрит — одне з
найбільш поширених захворювань, які
передаються статевим шляхом. Час-
то запальний процес уражує передмі-
хурову залозу, сім'яні міхурці, сечів-
ник. Ускладнення подібні до усклад-
нень інших уретритів. Можливе утво-
рення трихомонадних виразок та еро-
зій статевих органів. Вони нагадують
іноді твердий шанкр або шанкропо-
дібну піодермію. •

Л і к у в а н н я . При трихомонадно-
му уретриті застосовують специфічні
препарати: метронідазол (трихопол,
флагіл, метроніл), тінідазол (фасижин),
які діють і на трихомонади, і на супу-
тню неспецифічну інфекцію. Обов'я-
зковою є дієта з цілковитою відмовою
від алкогольних напоїв, гострих страв,
приправ, спецій. Критерієм ефектив-
ності лікування є: відсутність виді-
лень, нормалізація акту сечовипускан-
ня, нормалізація результатів дослі-
джень сечі (зокрема, бактеріологічних)
протягом 2-3 місяців.

Хламідійний уретрит — захворю-
вання, збудником якого є Chlamidia
trachomatis, яка існує внутрішньо- та
позаклітинно.

Інкубаційний період для хламідій-
них уретритів залишається невідо-
мим і складає від 1 до 4 тижнів і бі-
льше. Клінічна картина подібна до
клінічної картини інших уретритів,
але часто перебігає безсимптомно.

У с к л а д н е н н я . При хламідій-
них уретритах спостерігаються екст-
рагенітальні(артрити, ендокардити і
т.ін.) та урогенітальні ураження (ци-
стити, епідидиміти, орхіти, стриктури
сечівника, везикуліти; захворювання
органів малого таза, статевих органів
у жінок і т.ін.).

Синдром Рейтера — захворюван-
ня, яке викликається Chlamidia
trachomatis. Для нього характерні:
уретрит, кон'юнктевіт, артрити (го-
ніт), ураження внутрішніх органів і
шкіри.

Діагностика хламідіозів складна.
Вона ґрунтується на результатах ци-
тологічних, серологічних, культураль-
них методів дослідження.

Л і к у в а н н я . Хламідійний урет-
рит лікують з використанням таких
препаратів: антибіотиків (еритромі-
цин, азитроміцин, доксоциклін, ципро-
флоксацин); імуномодуляторів (тима-
лін, тимоген, Т-активін тощо); проти-
грибкових антибіотиків (ністатин, ле-
ворин) за спеціальною схемою. Обо-
в'язковим є дотримання дієти з ціл-
ковитою відмовою від алкогольних
напоїв, гострих страв, приправ, спецій.

Мікотичний уретрит розвивається
внаслідок ураження слизової оболо-
нки сечівника дріжджовими грибами.
Здебільшого виникає у хворих з ендо-
кринною патологією (цукровий діа-
бет) або є наслідком застосування ан-
тибактеріальних препаратів. Симпто-
матика незначна: виділення білува-
того кольору, дизурія. Діагностика не
становить труднощів. Діагноз підтве-
рджується при бактеріоскопічному
дослідженні.

Л і к у в а н н я . Застосовують про-
тигрибкові засоби: ністатин, леворин,
дифлюкан. Термін лікування 7-14
днів.

Герпетичний уретрит — запален-
ня сечівника, спричинене вірусною ін-
фекцією. Збудником є Herpes simplex
virus. Через 3-10 днів після статевих
зносин з'являється герпетична виси-
пка на статевому члені, в сечівнику,
незначні виділення зі сечівника. Діа-
гностика ґрунтується на бактеріоско-
пічному дослідженні мазка із герпе-
тично уражених ділянок шкіри, сечі-
вника, серологічних дослідженнях (ре-
акція непрямої гемаглютинації), ви-
явленні антигенаУРО (реакція ПІФ).

Л і к у в а н н я . Найбільш ефектив-
ними засобами є зовіракс або вальт-
рекс, які застосовують за спеціальни-
ми схемами.

Неінфекційний уретрит виникає
унаслідок травми (забій, катетериза-
ція, ендоскопічні операції та маніпу-
ляції, відходження конкремента через
сечівник), стриктур сечівника, пухлин
сечівника, алергії і т.ін. Часто може
приєднуватись вторинна інфекція.
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КУПЕРИТ

Куперит — запалення цибулиносечів-
никової залози. Захворювання супро-
водиться болем у промежині, сечів-
нику, дизурією, виділеннями зі сечів-
ника.

Л і к у в а н н я полягає в призначен-
ні антибактеріальних препаратів. У
випадках утворення абсцесу необхід-
не оперативне лікування: розтин і
дренування абсцесу.

ПРОСТАТИТ

Простатит — запалення передміхуро-
вої залози. Гострий простатит вини-
кає відносно рідко. Поширеним є хро-
нічний простатит у чоловіків серед-
нього віку. Інфекція найчастіше по-
трапляє зі сечівника, іноді гематоген-
ним шляхом. Збудниками простати-
ту є: кишкова паличка, протей, три-
хомонада, синьогнійна паличка, стафі-
лококи і т.ін. Розрізняють гострий і
хронічний простатит.

Гострий простатит. Здебільшого є
ускладненням гострого уретриту. Мож-
ливе інфікування внаслідок інстру-
ментального втручання через сечови-
пускний канал (катетеризація сечо-
вого міхура, цистоскопія, бужування),
під час якого з передньої частини се-
човипускного каналу інфекцію пере-
носять у задню його частину та у пе-
редміхурову залозу. Гострий проста-
тит може також виникнути гематоген-
ним шляхом (поширення інфекції із
віддаленого запального вогнища).

Найчастіше збудником гострого
простатиту є кокова мікрофлора (ста-
філококова). Сприятливими фактора-
ми розвитку простатиту є: порушен-
ня гемодинаміки в передміхуровій
залозі внаслідок венозного застою в
простатичному і міхуровому венозних
сплетеннях, незадовільне дренування
простатичних залоз.

К л а с и ф і к а ц і я . Гострий про-
статит поділяють на: катаральний, фо-
лікулярний і паренхіматозний. Ці фо-
рми простатиту є етапами єдиного па-
тологічного процесу. До ускладнень
гострого простатиту належать: пара-
простатит (запалення фіброзної кап-

сули передміхурової залози), абсцес
передміхурової залози, парапростати-
чна флегмона, флебіт парапростатич-
ного венозного сплетення.

При катаральному простатиті
збільшені розміри передміхурової за-
лози, розширені ацинуси, виражений
набряк інтерстиційної тканини. За-
пальним процесом уражені: слизо-
вий та підслизовий шари вивідних
проток простатичних залоз.

При фолікулярному простатиті
запальний процес поширюється на
простатичні залози окремих часточок
або цілої передміхурової залози.

При паренхіматозному простати-
ті запальний процес поширюється на
інтерстиційну тканину окремих час-
точок або цілої передміхурової зало-
зи, і процес стає дифузно-гнійним.

С и м п т о м а т и к а та д і а г н о с -
т и к а . Проявами гострого простати-
ту є біль у ділянці промежини, зад-
нього проходу, часте, болісне й утруд-
нене сечовипускання, нерідко гостра
затримка сечовипускання, підвищен-
ня температури тіла. Часто гострий
простатит перебігає під маскою зага-
льних інфекційних захворювань.

При гострому простатиті діагноз
визначають за наведеними вище сим-
птомами, пальпаторними змінами пе-
редміхурової залози при ректальному
обстеженні: збільшенням і напружен-
ням передміхурової залози; вогнища-
ми розм'якшення, флуктуацією при го-
строму гнійному простатиті, а також
за змінами в крові та сечі. Спостеріга-
ються значні зміни у першій порції
сечі. При прогресуванні гострого про-
статиту може розвинутися сепсис з від-
повідною клінічною картиною. При
підозрі на розвиток абсцесу при гост-
рому простатиті трансабдомінальна, а
іноді трансректальна ультрасонографія
передміхурової залози можуть вияви-
ти порожнину з рідким вмістом та
дати уявлення про стан сусідних ор-
ганів. Інформативними є дані низхід-
ної цистографії (дефект наповнення по
нижньому контуру сечового міхура),
низхідної уретрографії.

Обов'язковим є посів сечі на фло-
ру та визначення її чутливості до ан-
тибіотиків.
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Л і к у в а н н я . З огляду на тяж-
кість ускладнень гострого простати-
ту необхідне стаціонарне лікування
цього захворювання.

При неускладнених формах гост-
рого простатиту застосовують консе-
рвативне лікування: великі дози ан-
тибіотиків широкого спектру дії. Най-
краще проникають через гематопрос-
татичний бар'єр такі антибіотики:
аміноглікозиди, тетрацикліни, фторхі-
нолони і сульфаніламіди. Альтерна-
тивою тетрациклінам є макроліди.
Доцільно застосовувати протизапальні
та знеболювальні препарати.

При гострій затримці сечовипус-
кання сечу відводять за допомогою
катетеризації сечового міхура. У разі
ії неефективності виконують надлоб-
кову капілярну пункцію або епіцис-
тостомію.

Гострий простатит або піддається
лікуванню, або переходить у хроніч-
ну форму. Абсцес передміхурової за-
лози іноді може відкриватись само-
стійно в пряму кишку, сечовий міхур,
сечівник, черевну порожнину. При
виявленні абсцесу передміхурової за-
лози необхідно ургентно його розрі-
зати та дренувати порожнину. Най-
кращим доступом є трансперинеаль-
ний. При розташуванні абсцесу біля
стінки прямої кишки можна його
розкрити трансректально.

Хронічний простатит часто є нас-
лідком невилікуваного або нерозпі-
знаного гострого простатиту. Може
виникати як самостійне захворюван-
ня, особливо в умовах, які сприяють
застою крові в органах малого таза.
Важливими чинниками розвитку хро-
нічного простатиту є вживання спир-
тних напоїв, зловживання гострою
їжею, невпорядковане статеве життя.

Запальний процес розвивається в
передміхуровій залозі зазвичай вна-
слідок її інфікування на початковій
стадії. У подальшому розвитку пато-
логічного процесу визначальними є
процеси алергії та автоагресії, застій-
ні явища, нейротрофічні розлади.
Тому хронічний простатит розгляда-
ється як інфекційно-алергічне захво-
рювання з можливими автоімунними
порушеннями.

С и м п т о м а т и к а та д і а г н о с -
т и к а . Симптоми хронічного проста-
титу різноманітні: часте сечовипус-
кання, болісні або неприємні відчут-
тя у ділянці промежини, яєчках, пах-
вині, млявий струмінь сечі, незначні
виділення з уретри при натужуванні,
наприкінці сечовипускання (проста-
торея), розлади статевої функції, не-
плідність.

Найповніша класифікація хроніч-
ного простатиту запропонована Київ-
ським НДІ урології та нефрології
(ЮндаІ.Ф., 1987 р.).

I. Інфекційний простатит:
1) неспецифічний (грампозити-

вна і грамнегативна флора, L-форми
бактерій, мікоплазми, віруси);

2) специфічний (трихомонади,
мікобактерії туберкульозу, хламідії,
гонококи, бліда трепонема, гриби).

II. Неінфекційний простатит-про-
статоз:

1) гормонально-дистрофічний;
2) алергічний (автоімунний);
3) вегетативно-судинний (застій-

ний).
III. Простатит змішаної етіології:

1) простатоз—інфекція—проста-
тит;

2) інфекція—простатит—прос-
татоз.

IV. Рідкі форми простатиту: грану-
лематозний простатит, синдром Рей-
тера, калькульозний простатит, скле-
роз передміхурової залози.

Ми розробили спрощену класифі-
кацію хронічного простатиту. Вона
зручна для практичного використан-
ня і відповідає сучасним світовим
уявленням про цей хронічний запа-
льний процес. Згідно з нею розрізня-
ють інфекційний та неінфекційний
хронічний простатит і простатодинію.
Простатодинія — нейровегетативна
простатопатія, при якій наявна кліні-
чна картина хронічного простатиту,
але запальні зміни не визначаються.

Перебіг хронічного простатиту ха-
рактеризується трьома фазами: заго-
стренням, латентною фазою, ремісією.
Слід розрізняти ускладнений та не-
ускладнений хронічний простатит.

С и м п т о м а т и к а та д і а г н о с -
т и к а . Ускладненнями хронічного за-
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палення передміхурової залози є: ін-
фравезикальна обструкція, везикуліт,
орхіт, епідидиміт, уретрит, пієлонеф-
рит, порушення фертильності, еректи-
льна дисфункція, психоневрологічні
розлади. Основними є скарги на біль
у промежині, сечівнику, над лобком,
у прямій кишці, поперековій ділян-
ці, яєчках.

При хронічному простатиті розмі-
ри передміхурової залози нормальні
або незначно збільшені внаслідок на-
бухання і набряку. Консистенція не-
рівномірна, поряд з плюсклими ділян-
ками трапляються щільні. У сечі —
лейкоцитурія.

У секреті передміхурової залози
при мікроскопічному дослідженні
виявляють багато лейкоцитів і змен-
шену кількість нормальних компоне-
нтів простатичного секрету, лецити-
нових зерен і амілоїдних тілець. За-
стосовують цитологічне дослідження
секрету передміхурової залози і ви-
значення рН секрету (в нормі — сла-
болужна реакція). Якщо неможливо
отримати секрет передміхурової зало-
зи, необхідно провести дво- або три-
склянкову пробу після масажу перед-
міхурової залози. Інформативним є
дослідження еякуляту.

Обов'язково застосовують посів
сечі і простатичного секрету на фло-
ру та визначають її чутливість до ан-
тибіотиків.

Обстежуючи хворого з хронічним
простатитом, звертають увагу на стан
нирок: виконують екскреторну урог-
рафію, ізотопну ренографію, тому що
можливе поширення запального про-
цесу із передміхурової залози у верх-
ні відділи сечових шляхів і нирки.
Рідко вдаються до ендоскопічного об-
стеження — уретроцистоскопії. Необ-
хідно досліджувати імунний статус па-
цієнтів. Показане дослідження стате-
вих і гіпофізарних гормонів за допо-
могою радіоімунологічних досліджень.

За останні роки у діагностиці хро-
нічного простатиту іноді застосовують
пункційну біопсію передміхурової
залози. Комбіноване морфомікробіо-
логічне дослідження одержаної тка-
нини дає змогу не лише підтвердити
діагноз, а й відрізнити простатит від

інших захворювань передміхурової
залози (туберкульоз, аденома, рак) і
визначити вид інфекції, що його спри-
чинила, а отже, і подальшу лікуваль-
ну тактику.

За допомогою ультразвукового до-
слідження визначають об'єм, розміри
передміхурової залози, виявляють
ознаки захворювань суміжних орга-
нів і передміхурової залози, конкре-
менти передміхурової залози, визна-
чають кількість залишкової сечі. Уро-
флоуметрія дає змогу докладно оціни-
ти стан уродинаміки. У деяких випа-
дках визначають простатоспецифіч-
ний антиген (PSA). Така діагностика
рекомендована всім чоловікам віком
понад 45 років для раннього виявлен-
ня раку передміхурової залози і па-
цієнтам з підозрою на рак передмі-
хурової залози.

Л і к у в а н н я . Хронічний проста-
тит потребує тривалого комплесного
лікування з метою: ліквідації інфек-
ції; відновлення нормального крово-
обігу в малому тазі та передміхуро-
вій залозі; стабілізації імунного ста-
тусу; нормалізації гормонального ба-
лансу; відновлення дренування прос-
татичних залоз; ліквідації усклад-
нень; симптоматичної терапії.

За наявності інфекції необхідна
антибактеріальна терапія (антибіоти-
ки, сульфаніламіди). При всіх формах
хронічного простатиту ефективними
є протизапальне лікування, теплові
процедури (сидячі ванни,гарячі мік-
роклізми), масаж передміхурової за-
лози, а також інші види фізіотерапії
(ректальна діатермія, термотерапія,
ректальні грязеві тампони і т.ін.), ла-
зерна терапія. Масаж передміхурової
залози протипоказаний при активній
фазі запального процесу.

Сидячі ванни і гарячі мікрокліз-
ми хворий може виконувати у дома-
шніх умовах самостійно, якщо він
проінструктований лікарем, фельдше-
ром або медичною сестрою. Сидячу
ванну слід приймати, занурюючи у
гарячу воду (температура води
ЗО...4О°С), лише тазову частину тулу-
ба; тривалість процедури 10... 15 хв.

Найкраще приймати ванну перед
сном і зразу після ванни робити мік-
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роклізму. Для такої клізми у 50 мл
гарячої води додають настій ромашки
і прокип'яченою клізмою або шпри-
цем для спринцювання уводять у за-
дній прохід. Ця кількість рідини не
має проносної дії, і хворий після мік-
роклізми лягає у ліжко, не випорож-
няючи кишок.

Пацієнтам рекомендують актив-
ний режим, фізичні вправи (лікува-
льна фізкультура), впорядкування ста-
тевого життя, дієта без гострих страв
і алкогольних напоїв, санаторно-куро-
ртне лікування. При необхідності при-
значають психотерапію, седативну те-
рапію (після консультації психіатра,
невропатолога).

Профілактичні заходи полягають
у своєчасній ліквідації усіх вогнищ
інфекції, особливо у сечовипускному
каналі, звідки інфекція нерідко потра-
пляє у передміхурову залозу. Слід
виключити усі чинники, що призво-
дять до застою в органах малого таза:
гострі страви, алкоголь, тривале сидін-
ня, запори. Слід уникати місцевого
переохолодження ділянки таза, вести
нормальне статеве життя.

Показаннями до оперативного лі-
кування є: склероз передміхурової
залози і шийки сечового міхура із
вираженою обструкцією; склероз сі-
м'яного горбика з аспермією; стрик-
тури уретри; ДГПЗ із хронічним про-
статитом і порушенням уродинамі-
ки. У таких випадках виконують
трансуретральні ендоскопічні опера-
ції для відновлення нормальної про-
хідності сечових і статевих шляхів.
В окремих випадках вдаються до роз-
ширених відкритих операцій.

Критерії ефективності: нормаліза-
ція загального стану хворого, лікві-
дація інфекції, ліквідація запального
процесу (за даними досліджень сек-
рету передміхурової залози), нормалі-
зація імунного статусу і гормональ-
ного балансу, нормалізація уродина-
міки та ендоскопічної картини при
уретроцистоскопії.

Конкременти передміхурової за-
лози — рідкісна форма хронічного
простатиту, що розвивається зазвичай
як ускладнення хронічного запален-
ня. Органічні продукти запалення на-

сичуються солями, внаслідок чого у
тканинах передміхурової залози утво-
рюються камені.

Симптоматика така ж, як при хро-
нічному простатиті: біль у ділянці
промежини, заднього проходу, розла-
ди сечовипускання і статевої функції.

У діагностиці на першому етапі
основне значення надається пальпа-
ції передміхурової залози, при якій
виявляють дрібні ущільнення і кре-
пітацію, а потім — рентгенологічно-
му дослідженню, яке дає змогу вияви-
ти численні дрібні тіні у проекції сим-
фізу лобкових кісток. Ультразвукове
сканування виявляє у передміхуровій
залозі численні ехосигнали, характер-
ні для каменів.

Лікування при конкрементах у
передміхуровій залозі здебільшого не
потрібне. При поєднанні їх із запаль-
ним процесом або доброякісною гі-
перплазією передміхурової залози
вдаються до лікування останніх.

ВЕЗИКУЛІТ

Везикуліт (сперматоцистит) — запа-
лення сім'яного міхурця. Зазвичай
виникає у поєднанні з простатитом,
уретритом, епідидимітом. Везикуліт
може бути гострим і хронічним.

С и м п т о м и везикуліту і проста-
титу подібні. При гострому везикулі-
ті хворі скаржаться на біль у пахвин-
ній ділянці, прямій кишці, болісне сі-
м'явипорскування, спостерігаються
гемоспермія, піоспермія, підвищення
температури тіла, озноб. При хроніч-
ному везикуліті виявляють такі самі
ознаки, але менш виражені і при нор-
мальній температурі тіла.

Д і а г н о з гострого та хронічного
везикуліту ґрунтується на даних па-
льцьового ректального дослідження і
аналізу секрету сім'яних міхурців.
При мікроскопічному дослідженні се-
крету сім'яних міхурців, одержаного
зі сечовипускного каналу після їх ма-
сажу, виявляють велику кількість лей-
коцитів, еритроцитів, нерухомі сперма-
тозоїди. При посіві секрету можна
виявити збудника інфекції. Інформа-
тивними є клінічне, біохімічне, бакте-
ріологічне дослідження еякуляту. За-
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палений сім яний міхурець пальпуєть-
ся через передню стінку прямої киш-
ки у вигляді круглястого ущільнення
вище від передміхурової залози. У
випадку порушення відтікання зі сі-
м'яного міхурця у ньому може скуп-
чуватись гній (емпієма). За даними
везикулографії при хронічному про-
цесі спостерігаються дефекти напов-
нення з рівними краями, збільшення
розмірів сім'яних міхурців. Ультразву-
кове дослідження виявляє збільшення
розмірів сім'яних міхурців, наявність
емпієми сім'яних міхурців, дає змогу
оцінити стан суміжних органів.

Л і к у в а н н я при везикуліті зде-
більшого консервативне, таке ж, як і
при простатиті. При емпіємі сім'яно-
го міхурця гнійник розтинають та
дренують або ліквідують за допомо-
гою пункції через промежину під уль-
тразвуковим наведенням.

ЕПІДИДИМІТ

Епідидиміт — запальне захворюван-
ня придатка яєчка. Виникає у чолові-
ків віком 18-25 років. Є ускладнен-
ням уретриту і простатиту, але може
виникнути і самостійно, коли інфек-
ція потрапляє у придаток яєчка гема-
тогенно. Важливими чинниками ви-
никнення захворювання є переохоло-
дження і травма. Часто епідидиміт
розвивається після інструментальних,
ендоскопічних досліджень сечостате-
вих органів, після операцій, як наслі-
док тривалої катетеризації сечового
міхура.

Розрізняють гострий (серозний,
гнійний) і хронічний, інфекційний і
неінфекційний епідидиміт.

С и м п т о м а т и к а та д і а г н о с -
т и к а . При епідидиміті придаток яє-
чка значно збільшується в розмірах,
стає щільним, болючим. Біль поширю-
ється вздовж сім'яного канатика, не-
рідко іррадіює у пахвинну, здухвинну,
поперекову ділянки. Гострий запаль-
ний процес може захопити яєчко (епі-
дидимоорхіт). Виникає сильний біль
у калитці, її набряк і почервоніння,
підвищується температура тіла. Іно-
ді при гострому епідидиміті спостері-
гається реактивна водянка оболонок

яєчка. При хронічному епідидиміті
температура тіла нормальна, біль не-
сильний, шкіра калитки не змінена.

Діагностика полягає у пальпації, за
допомогою якої виявляють збільшен-
ня й ущільнення придатка яєчка. При
гострому епідидиміті придаток буває
настільки збільшеним, що охоплює
яєчко не лише ззаду і зверху, як зви-
чайно, але і переходить на його пе-
редню поверхню, створюючи вражен-
ня, що яєчко втягнене у запальний
процес. Якщо запалення ускладню-
ється абсцедуванням, при пальпації
виявляється ділянка флуктуації. При
неспецифічному епідидиміті поверх-
ня придатка яєчка гладка, консистен-
ція рівномірна, щільно-еластична.

Для виявлення збудника вдаються
до бактеріологічних і серологічних до-
сліджень. Для підтвердження відсут-
ності чи наявності специфічного запа-
льного процесу (туберкульоз і т.ін.)
подеколи застосовують біопсію або до-
слідження пунктату придатка яєчка.

Ультразвукове дослідження дає
змогу чітко визначити зміни розмі-
рів яєчка і придатка, стан суміжних
органів, виявити зони абсцедування.

Л і к у в а н н я . При серозній фор-
мі гострого епідидиміту призначають
консервативне лікування: ліжковий
режим, суспензорій, який міцно під-
тягає калитку догори, антибіотики, ді-
єту з вилученням гострих страв. При
гострому епідидиміті застосовують
великі дози антибіотиків широкого
спектру дії. Призначають блокади сі-
м'яного канатика: уводять у сім'яний
канатик антибіотик разом із розчи-
ном новокаїну, чим досягається од-
ночасно знеболювальна і протизапа-
льна дія. При зменшенні гостроти
процесу ефективними є фізіопроцеду-
ри, а також аплікації з димексідом.

При абсцедуванні розтинають гній-
ник або видаляють придаток. Якщо
розвинувся гострий гнійний епідиди-
моорхіт, видаляють придаток разом з
яєчком (гемікастрація). Двобічний
епідидиміт загрожує розвитком не-
плідності (екскреторна форма).

При хронічному епідидиміті при-
значають суспензорій, антибактерійну
терапію, фізіотерапію (ультразвук, еле-
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ктрофорез), протизапальні, розсмокту-
вальні засоби. При частих рецидивах
епідидиміту та абсцедуванні придат-
ка яєчка виконують епідидимектомію,
тому що функція придатка яєчка у
цих випадках втрачена.

Фунікуліт

Фунікуліт — запалення сім'яного
канатика, виникає переважно разом з
епідидимітом. Спочатку запальний
процес захоплює сім'явиносну прото-
ку (деферентит), а відтак поширюєть-
ся на інші ділянки сім'яного канати-
ка. Виникають біль у калитці і в пах-
вині, ущільнення, збільшення і болю-
чість сім'яного канатика.

Розрізняють гострий (серозний,
гнійний) і хронічний фунікуліт, інфек-
ційний і неінфекційний. Діагноз ґрун-
тується на клінічних ознаках.

Л і к у в а н н я . При фунікуліті лі-
кування консервативне, так само, як
при епідидиміті.

ОРХІТ

Орхіт — запалення яєчка. Орхіт ви-
никає головним чином як усклад-
нення інфекційного захворювання:
епідемічного паротиту, грипу, пневмо-
нії, тифу, бруцельозу, актиномікозу.
Розрізняють гострий (серозний, гній-
ний) і хронічний, інфекційний і неін-
фекційний орхіт. Виокремлюють такі
форми орхіту: травматичну, застійну,
гранульоматозну, некротично-інфек-
ційну.

С и м п т о м а т и к а і д і а г н о с -
т и к а . Гострий орхіт характеризуєть-
ся сильним болем у яєчку, що ірра-
діює у пахвину, здухвинну і попере-
кову ділянки; збільшенням, напру-
женням і болісністю яєчка; розвит-
ком реактивної водянки оболонок
яєчка; ознобом, підвищенням темпе-
ратури тіла, погіршенням загального
стану. Якщо запалення ускладнюєть-
ся абсцедуванням, при пальпації ви-
являється ділянка флуктуації.

При хронічному орхіті біль помір-
ний, яєчко звичайних розмірів або
зменшене, ущільнене; наслідки — руб-
цеве зморщування, атрофія яєчка, при

двобічному процесі — секреторна фор-
ма неплідності.

Діагноз ґрунтується на клінічних
ознаках. Найважливіше диференцію-
вати орхіт і пухлину яєчка. У цьому
можуть допомогти радіоізотопна сци-
нтиграфія, ультрасонографія яєчка,
біопсія. Ультразвукове дослідження
дає змогу чітко визначити зміни роз-
мірів яєчка і придатка, характер цих
змін, стан суміжних органів, виявити
зони абсцедування.

Збудник виявляють за допомогою
бактеріологічних та серологічних до-
сліджень. Для підтвердження наяв-
ності чи відсутності специфічного за-
пального процесу (туберкульоз і т. ін.)
іноді вдаються до біопсії та дослі-
дження отриманого матеріалу. Поява
гнійних нориць на шкірі калитки при
запаленні яєчка або його придатка ха-
рактерна для туберкульозу або акти-
номікозу цих органів. У таких випа-
дках лабораторно досліджують гній-
ні виділення із нориць.

Л і к у в а н н я . При гострому орхі-
ті показані ліжковий режим, спокій,
суспензорій, у перші дні холод на ка-
литку, антибіотики широкого спе-
ктру дії, лікування основного інфек-
ційного захворювання, новокаїнова
блокада сім'яного канатика з антиба-
ктерійними препаратами, дієта з ви-
лученням гострих страв. Після
зменшення гостроти процесу ефекти-
вними є фізіопроцедури, застосування
аплікацій з димексідом.

При абсцесі розтинають і дренують
гнійну порожнину, при значному гній-
ному розплавленні яєчка — видаля-
ють яєчко з придатком (гемікастра-
ція).

При хронічному орхіті застосову-
ють антибактеріальну терапію (відпо-
відно до етіології процесу), протиза-
пальні, розсмоктувальні засоби, фізіо-
терапію (ультразвук, електрофорез).

БАЛАНІТ І БАЛАНОПОСТИТ

Запалення головки статевого члена
(баланіт) виникає зазвичай одночас-
но із запаленням внутрішнього лист-
ка передньої шкірочки (постиш). По-
єднання цих захворювань називаєть-
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ся баланопоститом. Баланіт, як і ба-
ланопостит, може бути первинним і
вторинним. Первинний спостерігаєть-
ся внаслідок недотримання правил
особистої гигієни, вторинний є наслід-
ком алергії, уретриту, діабету і т. ін.

С и м п т о м а т и к а і д і а г н о с -
т и к а . Спостерігається почервоніння
і набряк головки статевого члена і пе-
редньої шкірочки, що супроводжують-
ся болем, свербінням, гнійними виді-
леннями з препуційного мішка, а іно-
ді й утворенням виразок. При про-
гресуванні процесу розвивається лім-
фангіт, пахвинний лімфаденіт. Най-
тяжчим ускладненням баланопости-
ту є гангрена статевого члена, яка може
призвести до розвитку уросепсису. Ді-
агноз не викликає сумнівів.

Л і к у в а н н я передбачає туалет
головки і внутрішнього листка перед-
ньої шкірочки теплою водою з милом,
ванночки для статевого члена із за-
стосуванням присипки — антибак-
терійного препарату. При виразково-
му баланопоститі застосовують мазі, до
складу яких входять кортикостероїди.

Рідкісна форма баланопоститу —
герпес головки і передньої шкірочки
статевого члена — вірусне захворю-
вання, що починається з появи міху-
рців на шкірі цих поверхонь, які зго-
дом перетворюються на поверхневі
виразки. У таких випадках показане
противірусне лікування.

За наявності фімозу необхідне опе-
ративне втручання — циркулярне
висічення передньої шкірочки. При
парафімозі розтинають кільце перед-
ньої шкірочки. Одночасно признача-
ють антибактерійні препарати.

При розвитку гангрени статевого
члена ургентно розтинають і дрену-
ють абсцеси, вдаються до заходів для
запобігання розвиткові уросепсису.
Призначають великі дози антибакте-
рійних препаратів, симптоматичну те-
рапію.

КАВЕРНІТ

Каверніт — запалення печеристих тіл
статевого члена; дуже рідкісне захво-
рювання. Каверніт може бути однобі-
чним і двобічним. Часто каверніт є

наслідком травматичних, запальних
ушкоджень сечівника, інфекційних
захворювань.

С и м п т о м а т и к а і д і а г н о с -
т и к а . Для гострого каверніту харак-
терні: висока температура тіла, біль у
статевому члені, болісні тривалі ерек-
ції, ущільнення в ураженій ділянці пе-
черистих тіл; при хронічному кавер-
ніті — болісне ущільнення у кавер-
нозних тілах. Іноді може виникнути
гостра затримка сечовипускання.
Прогресування процесу може призве-
сти до абсцедування інфільтрату. Ді-
агноз визначають за клінічними озна-
ками.

Л і к у в а н н я . При гострому каве-
рніті застосовують інтенсивну анти-
біотикотерапію, фізіотерапію, розсмо-
ктувальні препарати, холод, у випад-
ку абсцедування розтинають гнійник.
При хронічному каверніті признача-
ють протизапальні і розсмоктувальні
препарати, фізіотерапію.

БЕШИХОВЕ
ЗАПАЛЕННЯ ШКІРИ КАЛИТКИ
І СТАТЕВОГО ЧЛЕНА

Бешихове запалення є рідкісним за-
хворюванням шкіри калитки і стате-
вого члена. Збудником захворювання
є гемолітичний стрептокок групи А.

С и м п т о м а т и к а і д і а г н о с -
т и к а . Для бешихового запалення ха-
рактерне підвищення температури
тіла, погіршення загального стану хво-
рого, запалення шкіри калитки і ста-
тевого члена з чіткою межею ділян-
ки гіперемії. Діагноз ґрунтується на
даних огляду хворого, анамнезу.

Л і к у в а н н я . Призначають вели-
кі дози антибіотиків, похідних нітро-
фурану, кортикостероїдів, фізіотерапію
(УВЧ і т. ін.). Прогноз сприятливий.
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Р о з д і л 19

СПЕЦИФІЧНІ ЗАПАЛЬНІ
ТА ПАРАЗИТАРНІ
ЗАХВОРЮВАННЯ ОРГАНІВ
СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ

ТУБЕРКУЛЬОЗ НИРКИ
І СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ

У сучасній фтизіатрії істотно покра-
щились діагностика і лікування ту-
беркульозу. Висока ефективність су-
часної туберкулостатичної терапії дає
змогу ліквідувати специфічну інток-
сикацію, яка раніше була основною
причиною смерті цієї важкої катего-
рії пацієнтів. Ураження серця, печін-
ки, нервової системи, нирок і сечових
шляхів найчастіше трапляються се-
ред ускладнень туберкульозу і часто
дуже важко розпізнаються.

Серед нелегеневих форм туберку-
льоз органів сечостатевої системи по-
сідає перше місце.

Класифікація туберкульозу
органів сечостатевої системи

(наказ МОЗ України №26 від 14.02.96 р.)

А. КЛІНІЧНІ ФОРМИ
1. Туберкульоз нирок

1.1. Туберкульоз ниркової паренхіми
1.2. Туберкульоз ниркового сосоч-

ка(папіліт)
1.3. Кавернозний туберкульоз
1.4. Фіброзно-кавернозний туберкульоз
1.5. Туберкульозний піонефроз

2. Туберкульоз сечоводу
2.1. Інфільтративний (періуретерит)
2.2. Виразковий

3. Туберкульоз сечового міхура

3.1. Вогнищевий
3.2. Виразковий
4. Туберкульоз уретри (рідкісна форма)

4.1. Виразковий
5. Туберкульоз чоловічих статевих органів

5.1. Туберкульоз передміхурової залози
5.1.1. Вогнищевий
5.1.2. Кавернозний

5.2. Туберкульоз сім'яних міхурців (вези-
куліт)

5.3. Туберкульоз придатка яєчка (епідиди-
міт)

5.3.1. Казеозно-кавернозний
5.4. Туберкульоз яєчка (орхіт)

5.4.1. Вогнищевий
5.4.2. Кавернозний

5.5. Туберкульоз сім'явивідної протоки (ди-
ферентит)

5.6. Туберкульоз статевого члена (рідкісна
форма)

Б. ФАЗИ ПРОЦЕСУ

1. Інфільтрація
2. Розпад
3. Виразкування
4. Розсмоктування
5. Рубцювання
6. Звапнення

В. БАКТЕРІОВИДІЛЕННЯ

1. З виділенням мікобактерій туберкульо-
зу (МВТ +)

2. Без виділення мікобактерій туберкульо-
зу (МБТ -)

Г. УСКЛАДНЕННЯ ПІД ЧАС ПЕРЕБІГУ
ТУБЕРКУЛЬОЗУ СЕЧОСТАТЕВИХ ОРГАНІВ

1. Сечокам'яна хвороба
2. Пієлонефрит
3. Нефрогенна гіпертонія
4. Хронічна ниркова недостатність — ла-

тентна, компенсована, інтермітуюча, терміналь-
на стадії

Розрізняють гостру (міліарну) і
хронічну форми туберкульозу нирки.
Міліарний туберкульоз не має само-
стійної клінічної картини, є наслідком
загальної генералізації туберкульоз-
ного процесу з аналогічними висипан-
нями в інших органах. Хронічний
туберкульоз нирки — самостійне клі-
нічно виражене захворювання. Тубе-
ркульоз нирки виникає переважно у
віці 20-30 років. Приблизно у 35%
випадків він є двобічним. Основна
увага урологів зосереджена на хроні-
чній формі туберкульозу.

Е т і о л о г і я і п а т о г е н е з . Па-
тологічний процес зумовлений специ-
фічним збудником — паличкою Коха
(мікобактерія туберкульозу). Патоге-
нез туберкульозу органів сечостатевої
системи є складовою патогенезу тубе-
ркульозу в цілому. Туберкульоз ор-
ганів сечостатевої системи зазвичай є
вторинним.

В організмі людини туберкульоз-
на інфекція завжди гематогенним
шляхом потрапляє у нирки та інші
органи сечостатевої системи із пер-
винного вогнища туберкульозу (в ле-
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Рис. 67. Класифікація туберкульозу нирок (за М.О.Лопаткіним зі співавт., 1977):
а — І стадія; б, в — II стадія; г — III стадія; д — IV стадія.

генях, кишці, лімфатичних вузлах).
Можливе одночасне гематогенне ура-
ження різних органів у період пер-
винної інфекції. Туберкульоз органів
сечової системи починається з парен-
хіми нирки, звідки процес переходить
на чашечки, миску, сечовід і сечовий
міхур.

Туберкульоз паренхіми нирки по-
чинається з дрібновогнищевого ура-
ження кіркового шару (в зоні судин-
них клубочків), причому уражуються
обидві нирки, але надалі в одній із них
процес вщухає, а в другій — прогре-
сує. Дрібновогнищеве туберкульозне
ураження кори обох нирок перебігає
без клінічних проявів (субклінічний
туберкульоз) і переважно тривалий
час (упродовж років) залишається у
латентному стані. Активізують його
і перетворюють у клінічно виражене
захворювання несприятливі умови
загального характеру (послаблення
імунних сил організму, патологія ін-
ших органів і систем організму) або
місцеві.

У розвитку туберкульозу нирки
розрізняють чотири основні стадії
(рис. 67):

I — інфільтративна (недеструк-
тивна) стадія туберкульозної інфільт-
рації паренхіми до казеозного розпаду;

II — початкова деструкція — руй-
нування ниркового сосочка (папіліт)
або утворення невеликої каверни;

III — обмежена деструкція —
утворення великої каверни або кіль-

кох каверн, але тільки в одному із
трьох сегментів нирки;

IV — субтотальна (кавернозний
процес у двох ниркових сегментах) або
тотальна (туберкульозний піонефроз)
деструкція.

Ниркові чашечки, миска, сечовід і
сечовий міхур втягуються у туберку-
льозний процес низхідним шляхом.
На їхній слизовій оболонці утворюють-
ся горбки, які стають виразковими, а
відтак рубцюються, що призводить до
утворення стриктур шийок чашечок,
сечоводу і зморщення сечового міху-
ра. У сечоводі уражується найчастіше
нижня третина, а в сечовому міхурі —
ділянка вічок сечоводів. Дуже рідко
туберкульозний процес поширюється
на сечівник. У таких випадках утво-
рюються численні звуження сечівни-
ка в різних його відділах і можуть
виникати сечові нориці.

Окрім туберкульозу в нирці нерід-
ко наявний неспецифічний запальний
процес (пієлонефрит), який може або
передувати туберкульозу або виника-
ти услід за ним і розвиватися одно-
часно внаслідок впливу одних і тих
же чинників. Камені нирок і сечово-
ду також можуть бути чинником роз-
витку нефротуберкульозу або усклад-
ненням його.

Порушення уродинаміки сприяють
не виникненню, а розвиткові і прогре-
суванню туберкульозного процесу.

С и м п т о м а т и к а . Клінічні про-
яви туберкульозу нирок і сечових
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шляхів є різноманітними і не мають
патогномонічних ознак. Єдиним спе-
цифічним симптомом є наявність мі-
кобактерій туберкульозу в сечі.

Загальний стан хворих на тубер-
кульоз нирки зазвичай є задовільним.
Підвищення температури тіла спосте-
рігається у 20...30% пацієнтів. Пере-
важно температура є субфебрильною.
Артеріальна гіпертензія спостеріга-
ється відносно рідко (5... 15% пацієн-
тів). У патогенезі артеріальної гіпер-
тензії у таких хворих визначальною є
ішемія на ґрунті деструктивних про-
цесів у нирці.

Частий симптом туберкульозу
нирки — біль у ділянці нирки, який
може бути тупим (при збільшенні
об'єму нирки, втягненні у процес фіб-
розної капсули) і гострим, як нирко-
ва колька (при закупоренні сечоводу
казеозними масами). Цей симптом
спостерігається у 50...70% хворих.
Другий характерний симптом — ди-
зурія, що свідчить про перехід запа-
льного процесу на сечовий міхур.

Характерними для туберкульозу
нирки є також зміни сечі. Реакція се-
чі — стабільно кисла; протеїнурія —
помірна (не перевищує 1 г/л). У ран-
ній період хвороби лейкоцитурія не-
значна. Із прогресуванням процесу кі-
лькість лейкоцитів у сечі зростає.
Лейкоцитурія — найбільш ранній і
характерний симптом туберкульозу
органів сечової системи; трапляється
у 90... 100% хворих з нелікованим ту-
беркульозом сечової системи. Слід
пам'ятати, що відсутність лейкоцитів
у сечі не виключає туберкульозу ни-
рок.

При нефротуберкульозі можна ви-
явити в сечі активні лейкоцити і клі-
тини Штейгеймера-Мальбіна.

Приблизно у 60...70% хворих на
нирковий туберкульоз спостерігаєть-
ся гематурія, зазвичай тотальна, нир-
кового походження (внаслідок дестру-
кції, запалення, застійних явищ у па-
ренхімі), рідше — термінальна, зі се-
чового міхура. Частота симптому за-
лежить від стадії захворювання. Зо-
крема, еритроцитурія спостерігається
лише у 30% хворих на ранніх стаді-
ях туберкульозу паренхіми нирки.

Макрогематурія може бути раннім
симптомом туберкульозу нирки.

При посівах сечі на звичайні сере-
довища приблизно у половини хворих
виявляється неспецифічна бактеріу-
рія. Таким чином, ознаки неспецифі-
чного пієлонефриту не виключають
можливості одночасної наявності не-
фротуберкульозу.

Найбільш вірогідним симптомом
туберкульозу нирки є наявність збуд-
ника цього захворювання (мікобакте-
рій туберкульозу) у сечі. Мікобакте-
рії туберкульозу в сечі вдається ви-
явити лише у 70...80% хворих на не-
фротуберкульоз.

Д і а г н о с т и к а . Методи виявлен-
ня нефротуберкульозу можна поділи-
ти на клінічні, лабораторні, ендоско-
пічні, ультразвукові, рентгенологічні,
радіонуклідні. Загальні аналізи кро-
ві практично не дають змоги виявити
нефротуберкульоз.

Біль у нирці, дизурія, піурія, гема-
турія, неспецифічна бактеріурія, особ-
ливо в осіб, які хворіють або хворіли
на туберкульоз легень чи інших ор-
ганів, дає підстави запідозрити тубер-
кульоз органів сечової системи. Од-
нак підтвердити це може лише повне
обстеження хворого, яке виявляє ха-
рактерні ознаки цього захворювання:
наявність мікобактерій туберкульозу
в осаді сечі, специфічні зміни у сечо-
вому міхурі при цистоскопії, дані ре-
нтгенологічного дослідження, ультра-
звукового, радіонуклідного обстежень.

Мікобактерії туберкульозу в осаді
сечі виявляють бактеріоскопічним (до-
сліджують осад сечі, зібраної за добу),
бактеріологічним (триразовий посів
ранішньої сечі на яєчно-картопляне
середовище) і біологічним методами
(підшкірне або внутрішньоочеревинне
уведення сечі хворого морській свин-
ці). В останньому випадку за наявнос-
ті у сечі мікобактерій туберкульозу
свинка гине від міліарного туберкульо-
зу через 6-8 тижнів або її умертвля-
ють через 1,5-2 місяці. її органи до-
сліджують гістологічно і бактеріоло-
гічно. Результативність пошуків збу-
дника туберкульозу у сечі залежить
головним чином від багаторазовості
досліджень. Відсутність мікобактерій
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туберкульозу в сечі не виключає наяв-
ність нефротуберкульозу.

Для розпізнавання туберкульозу
нирки з успіхом застосовують під-
шкірне уведення туберкуліну (тубер-
куліновий провокаційний тест), що
спричиняє посилення лейкоцитурії та
еритроцитурії, зміну ренографічної
кривої, підвищення вмісту деяких бі-
лків у сечі. Оцінюють стан шкіри у
місці ін'єкції, загальну реакцію орга-
нізму. Дія туберкуліну ґрунтується на
алергічній реакції сповільненого типу.

Із ендоскопічних методів діагнос-
тики застосовують: цистоскопію, хро-
моцистоскопію, катетеризацію сечово-
ду, едовезикальну біопсію сечового
міхура. Цистоскопія може виявити не
лише характер захворювання, а й ло-
калізацію ураження, бо туберкульоз-
ні зміни у міхурі більш виражені з
боку ураженої нирки. Із підозрілої
ділянки слизової оболонки сечового
міхура (фібринозні нашарування, ви-
разки, грануляції, інфільтрати, набряк)
через цистоскоп беруть шматочок тка-
нини для гістологічного дослідження.

Рентгенологічна діагностика тубер-
кульозу нирки передбачає оглядову
урографію, екскреторну урографію,
ретроградну або антеградну пієлогра-
фію. На оглядовому знімку можна
виявити тіні петрифікатів у паренхі-
мі нирки, на екскреторних урограмах
нирки — нерівність, нечіткість, "з'їд-
женість" чашечок, стискання і дефор-
мацію їх у ранніх стадіях туберкульо-
зу. У пізніших стадіях визначається
повна відсутність ("ампутація") окре-
мих чашечок, наявність додаткових
порожнин (каверн).

При туберкульозному ураженні
сечоводу на урограмі бачимо його ве-
рвицеподібні звуження, натягненість.
На цистограмі визначається деформа-
ція, скошеність, зменшення розмірів
сечового міхура, ураженого туберку-
льозом. У деяких випадках застосо-
вують ниркову ангіографію.

За допомогою рентгенівської КТ і
МРТ уточнюють стадії патологічного
процесу, його поширеність, локаліза-
цію, оцінюють стан інших органів.

Зниження секреторної та екскре-
торної функцій нирок визначають за

допомогою радіоізотопної ренографії.
При скануванні або сцинтиграфії мо-
жна виявити дефекти накопичення
ізотопу в зонах великих казеозних
вогнищ і каверн.

Ультразвукове дослідження орга-
нів сечостатевої системи при тубер-
кульозі є обов'язковим малоінвазив-
ним методом. УЗД дає змогу оцінити
стан чашечково-мискової системи і
паренхіми обох нирок, виявити каме-
ні, склеротичні зміни, каверни, пухли-
ни, кістозні утвори, визначити розмі-
ри, локалізацію, вміст і товщину сті-
нок каверн.

Аналіз результатів комплексного
обстеження дає змогу здебільшого ді-
агностувати туберкульоз органів се-
чостатевої системи з визначенням
його стадії, об'єму і локалізації.

Л і к у в а н н я хворих на туберку-
льоз органів сечостатевої системи ґру-
нтується на загальних принципах про-
титуберкульозної терапії. Основою
лікувальних заходів при туберкульо-
зі нирок є патогенетичні, етіотропні і
симптоматичні засоби. У даний час
стосовно більшості хворих застосову-
ють консервативне лікування. Мож-
на домогтися стійкого вилікування
туберкульозу нирки лише консерва-
тивним шляхом при незначних ура-
женнях нирки без ознак деструкції
або виразково-кавернозних вогнищах
малих розмірів ( І і II стадії, а іноді
III стадія). З цією метою застосову-
ють комбінацію трьох препаратів з
різним механізмом дії на мікобак-
терії туберкульозу, завдяки чому зви-
кання до лікарських препаратів не
настає або сповільнюється.

Консервативне лікування має бути
комплексним: специфічна хіміотера-
пія, лікувальне харчування, клімато-
терапія, санаторно-курортне лікуван-
ня, вітамінотерапія.

Метою хіміотерапії у хворих на
туберкульоз є:

1) запобігання поширенню мікоба-
ктерій туберкульозу в організмі;

2) пригнічення розмноження міко-
бактерій туберкульозу;

3) припинення бактеріовиділення;
4) досягнення стану клінічного ви-

дужання;
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5) запобігання рецидивам захворю-
вання.

Особливо важливо правильно виб-
рати режим хіміотерапії. Зазвичай
лікування починають з комбінації
препаратів першого ряду: ПАСК (па-
рааміносаліцилова кислота), стрепто-
міцину й одного із препаратів групи
гідразидів ізонікотинової кислоти
(ГІНК). Водночас введення стрептомі-
цину не повинно бути тривалим —
1-3 місяці. Це зумовлено тим, що
стрептоміцин сприяє швидкому гру-
бому рубцюванню туберкульозних
вогнищ, а це небажано при ураженні
сечових шляхів. Стрептоміцин також
виявляє шкідливий побічний вплив на
слуховий і вестибулярний апарати.
Після першого курсу застосовують
протитуберкульозні препарати друго-
го ряду. Арсенал цих препаратів до-
волі широкий (канаміцин, рифампі-
цин, БІОМІЦИН, циклосерин, препарати
групи ГІНК і т.ін.). Найбільш прийн-
ятними за останні роки стали комбі-
нації рифампіцину, етамбутолу, туба-
зиду та інших препаратів групи ГІНК
для тривалого лікування. Первинний
курс безперервного лікування проти-
туберкульозними препаратами триває
зазвичай не менш ніж рік. Його не-
обхідно здійснювати під наглядом
фтизіоуролога. Лікування туберкульо-
зу нирки має бути тривалим — 1-2
роки і більше. Протирецидивні кур-
си тривають 1,5-2 місяці, іноді 3-4
роки.

На даний час класифікація проти-
туберкульозних препаратів змінена.
Нова класифікація ґрунтується на
активності препаратів проти мікоба-
ктерій туберкульозу з урахуванням
клінічного перебігу захворювання.

Група А: ізоніазид, рифампіцин та
їх фармакологічні аналоги;

Група В: стрептоміцин, канаміцин,
флориміцин, БІОМІЦИН, етамбутол, пі-
разинамід, фторхінолони, протіонамід;

Група С: ПАСК, тіоацетазон.
Фторхінолони — хіміотерапевтич-

ні препарати широкого спектру дії.
Вони інгібують ДНК-гідразу бактерій-
ної клітини, яка є основним фермен-
том, що відповідає за синтез ДНК мі-
кобактерій. Завдяки цьому вони ви-

являють бактерицидний і бактеріо-
статичний вплив на МБТ. їх призна-
чають у комбінації з іншими проти-
туберкульозними препаратами. Курс
лікування триває 2-6 тижнів.

Під час лікування і після нього не-
обхідні контрольні обстеження. Три-
валість консервативного лікування
залежить від стадії захворювання.
Ознаками видужання вважають стій-
ку відсутність у сечі лейкоцитів і мі-
кобактерій туберкульозу, зникнення
або стабілізацію патологічних змін на
урограмах та ультразвукових скано-
грамах. Хворі повинні перебувати під
диспансерним наглядом у протиту-
беркульозному диспансері.

У більшості хворих на туберкульоз
нирки оперативне лікування є орга-
нозберігаючим.

При підготовці хворого до опера-
ції доцільним є застосування специ-
фічної терапії протягом принаймні
двох тижнів.

Нефректомію виконують лише при
туберкульозному піонефрозі або по-
лікавернозному процесі у двох сегмен-
тах (IV стадія). Для запобігання роз-
виткові емпієми кукси сечоводу при
нефректомії рекомендується видаля-
ти сечовід.

При значній деструкції в одному
сегменті нирки (III стадія) застосову-
ють резекцію нирки, розтин каверн
(кавернотомія) або висічення їх (ка-
вернектомія). У даний час ці опера-
ції застосовують дуже рідко.

При рубцевих змінах сечоводу і
сечового міхура застосовують різні
реконструктивні пластичні операції.
Перед операціями і тривалий час піс-
ля них необхідно проводити специфі-
чну протитуберкульозну хіміотера-
пію. У разі зморщення сечового мі-
хура вдаються до різних видів киш-
кової пластики.

Дуже важливе значення має сана-
торно-курортне лікування. В Україні
функціонують фтизіоурологічні сана-
торії та фтизіоурологічні відділення
в туберкульозних санаторіях. До по-
вного видужання хворі перебувають
на обліку у протитуберкульозних дис-
пансерах під наглядом фтизіоуроло-
гів.
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ТУБЕРКУЛЬОЗ ЧОЛОВІЧИХ
СТАТЕВИХ ОРГАНІВ

Туберкульоз передміхурової залози
і сім'яних міхурців. Передміхурова
залоза і сім'яні міхурці уражуються
туберкульозом гематогенно з тубер-
кульозних вогнищ в інших органах,
передусім у нирках.

С и м п т о м а т и к а . У початковій
стадії захворювання перебігає безси-
мптомно. У пізніших стадіях симп-
томами туберкульозу передміхурової
залози є біль у задньому проході, про-
межині, дизурія. Ураження сім'яних
міхурців може супроводитися болем,
дизурією, гемоспермією та піоспермі-
єю. При спорожненні каверни перед-
міхурової залози у сечовипускний
канал (сечівник) в сечі з'являються
некротичні маси і гній.

Д і а г н о с т и к а . Під час пальпації
передміхурової залози у ранніх ста-
діях захворювання виявляють дрібно-
вузликову горбкуватість на її повер-
хні, у пізніших стадіях — великі, дуже
щільні вузли, що нагадують рак пе-
редміхурової залози. При спорожнен-
ні каверни передміхурової залози в
простатичний відділ уретри або сечо-
вий міхур хворі скаржаться на виді-
лення крові та гною під час дефека-
ції та відразу після неї.

Сім'яні міхурці, уражені туберку-
льозом, визначаються пальпаторно у
вигляді щільних вузлів або щільно-
го тяжу вище від передміхурової за-
лози.

Діагноз підтверджують при вияв-
ленні у секреті простати, сечі або спе-
рмі мікобактерій туберкульозу, а та-
кож при рентгенологічних досліджен-
нях (везикулографія, генітографія, мі-
кційна цистоуретрографія, ретрогра-
дна уретрографія і т.ін.), ультрасоно-
графії та біопсії. У таких хворих обо-
в'язково необхідно визначити стан
інших органів сечостатевої системи.

Лікування зазвичай консерватив-
не. Воно має бути комплесним: спе-
цифічна хіміотерапія, лікувальне хар-
чування, кліматотерапія, санаторно-
курортне лікування, вітамінотерапія.
У випадках утворення абсцесу перед-
міхурової залози необхідні його роз-

тин і дренування. При нагноєнні сі-
м'яного міхурця вдаються до везику-
лоектомії. Однак хірургічні методи
лікування туберкульозу передміхуро-
вої залози та сім'яних міхурців за-
стосовують нечасто.

Туберкульоз яєчка та його придат-
ка. Туберкульоз яєчка та його прида-
тка переважно виникає у віці 20-40
років. Туберкульозна інфекція може
потрапити в ці органи гематогенним
шляхом із вогнища в іншому органі,
особливо часто — із передміхурової
залози і нирки. Спершу завжди ура-
жується придаток, а відтак яєчко.

С и м п т о м а т и к а . Для туберку-
льозу придатка яєчка, на відміну від
неспецифічного епідидиміту, більш ха-
рактерний непомітний, безсимптом-
ний початок. Загальний стан хворого
не погіршується. Однак приблизно у
ЗО...40% випадків хвороба починаєть-
ся бурхливо, як і гострий епідидиміт:
сильний біль, висока температура тіла
(до 39...40°С), загальна слабість, біль
голови, різко виражений набряк та
гіперемія калитки. Через 10-15 днів
перебіг захворювання стає млявим,
воно переходить у хронічну форму.
При цьому придаток залишається збі-
льшеним, горбкуватим.

Основний симптом туберкульозу
придатка яєчка — наявність у ньому,
переважно в хвостовому відділі, ущі-
льнення хрящової консистенції, горб-
куватого, малоболісного. Доки яєчко
не втягнуте у процес, воно чітко від-
межовується від ураженого придатка.
З переходом процесу на яєчко межа
між ним і придатком стає спочатку
нечіткою, а відтак зникає, і яєчко з
придатком зливаються в один щіль-
ний і горбкуватий конгломерат. На-
далі конгломерат піддається казеоз-
ному розпаду, спаюється з оболонка-
ми яєчка і шкірою калитки, утворю-
ючи нориці з гнійними і сироподіб-
ними виділеннями, що є характерною
ознакою туберкульозу яєчка і його
придатка. Сім'явиносна протока вер-
вицеподібно потовщена й ущільнена.

Д і а г н о с т и к а . Окрім наведених
ознак, підтвердженням діагнозу є спе-
цифічні туберкульозні зміни у перед-
міхуровій залозі та органах сечової

Урологія
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системи. В кожному випадку при пі-
дозрі на туберкульоз яєчка або його
придатка, як і передміхурової залози,
необхідно обстежити нирки і верхні
відділи сечових шляхів, тому що ту-
беркульоз статевих органів часто (у
ЗО...50% випадків) поєднується з ту-
беркульозом органів сечової системи.

Діагноз туберкульозу яєчка і його
придатка може бути підтверджений
виявленням мікобактерій туберку-
льозу у спермі, а також у виділеннях
із нориці калитки. У складних випад-
ках вдаються до біопсії.

Л і к у в а н н я має бути комплекс-
ним: специфічна хіміотерапія, ліку-
вальне харчування, кліматотерапія, са-
наторно-курортне лікування, вітаміно-
терапія.

Тільки консервативне лікування
туберкульозу яєчка і його придатка
часто не є ефективним. Тому зазви-
чай необхідне хірургічне втручання
на фоні специфічної протитуберкульо-
зної хіміотерапії.

При туберкульозі придатка яєчка
його видаляють (епідидимектомія).
При тотальному ураженні придатка і
яєчка виконують гемікастрацію (ор-
хоепідидимектомію). При частковому
ураженні яєчка застосовують резек-
цію. В останні роки іноді вдаються
до кавернотомії яєчка і його придат-
ка. Екстрене оперативне лікування
(розтин і дренування) необхідне при
абсцесі калитки.

В останні роки застосовують таку
лікувальну тактику у хворих на гост-
рий епідидиміт та епідидимоорхіт. На
першому етапі для уточнення його
етіології призначають антибактерійні
препарати широкого спектру дії, імо-
білізацію калитки (суспензорій).
Лікування епідидимітів та орхітів не-
специфічної етіології забезпечує ефект
вже через 7-14 діб. Відсутність пози-
тивної динаміки дає підстави запідо-
зрити туберкульоз і почати протиту-
беркульозне лікування. У разі відсут-
ності ефекту від протитуберкульозної
терапії протягом місяця хворому про-
понують оперативне лікування й екс-
плоративну діагностику. При підтве-
рдженому діагнозі туберкульозу почи-
нають звичайне лікування комбінаці-

єю трьох протитуберкульозних препа-
ратів. У випадках абсцедування кали-
тки розтинають і дренують абсцес.

Туберкульоз статевого члена. Це
вкрай рідкісне захворювання, яке
супроводжує туберкульоз інших ста-
тевих органів. Проявами є утворення
горбків, які трансформуються у вираз-
ки на головці статевого члена, що лег-
ко кровоточать; ущільнення в печери-
стих тілах (туберкульозний каверніт).

У розпізнаванні захворювання ви-
значальними є пальпація і біопсія.
Лікування — зазвичай комплексне
консервативне. При потребі вдають-
ся до реконструктивного оперативно-
го лікування.

СИФІЛІС СЕЧОСТАТЕВИХ ОРГАНІВ

Сифіліс належить до складних щодо
діагностики і лікування специфічних
запальних захворювань. Найчастіше
при сифілісі уражується головка ста-
тевого члена, на якій розвивається
твердий шанкр (первинний сифіліс).
Слід пам'ятати, що такого хворого
необхідно обов'язково скерувати в
шкірно-венерологічний диспансер для
підтвердження діагнозу і специфічно-
го лікування.

В урологічній практиці зрідка тра-
пляється третинний (гумозний) сифі-
ліс, що уражує нирку, сечовий міхур і
яєчко. Сифіліс нирки за симптомати-
кою подібний до туберкульозу. Дифе-
ренційна діагностика ґрунтується на
анамнезі, наявності інших проявів
сифілісу, реакції Васермана, специфі-
чних серологічних реакціях, гістоло-
гічному дослідженні, позитивних ре-
зультатах протисифілітичного ліку-
вання.

Л і к у в а н н я консервативне меди-
каментозне (антибіотики пеніциліно-
вого ряду та інші протисифілітичні
препарати).

Сифіліс сечового міхура має таку
ж симптоматику, як і пухлина цього
органа — дизурія і гематурія. При
цистоскопії виявляють виразки і спе-
цифічні розрощення на слизовій обо-
лонці. Для діагностики використову-
ють бактеріологічні, серологічні та гі-
стологічні дослідження.
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Л і к у в а н н я медикаментозне;
базовою терапією є антибіотики пені-
цилінового ряду.

Сифіліс яєчка характеризується
такими ж проявами, як і туберкульоз
яєчка — збільшенням і ущільненням
органа, при розпаді гум утворюються
нориці. Диференційну діагностику
провадять на основі серологічних проб
і біопсії.

Л і к у в а н н я медикаментозне, ба-
зовою терапією є антибіотики пеніци-
лінового ряду.

АКТИНОМІКОЗ СЕЧОСТАТЕВИХ
ОРГАНІВ

Актиномікоз — рідкісне специфічне
запальне захворювання нирок, сечо-
вих шляхів і чоловічих статевих ор-
ганів, спричинене променистими гри-
бами (актиноміцетами). Серед збудни-
ків актиномікозу вперше був виявле-
ний гриб Actinomyces bovinis. Найча-
стіше інфекція потрапляє в нирки ге-
матогенно і лімфогенно з вогнищ в
інших органах. У сечових шляхах
збудник поширюється так само, як і
МБТ. Інкубаційний період становить
1-2 тижні.

КЛАСИФІКАЦІЯ АКТИНОМІКОЗУ
I. Актиномікоз нирок (за Вільсоном—Пеп-

пером):
1 стадія — актиномікотичний пієлонефрит
2 стадія — хронічне гнійне ураження
3 стадія — актиномікотичний піонефроз
II. Актиномікоз сечового міхура
III. Актиномікоз передміхурової залози та

урахуса
IV. Актиномікоз статевого члена:
1 стадія — стадія інфільтрату
2 стадія — стадія виразкувань
3 стадія — стадія сечових нориць
V. Актиномікоз калитки:
1 стадія — стадія інфільтрату
2 стадія — стадія абсцедування
3 стадія — стадія гнійних нориць
4 стадія — стадія гнійних і сечових нориць
VI. Актиномікоз яєчка і придатка:
1 стадія — стадія інфільтрату
2 стадія — стадія абсцедування
3 стадія — стадія гнійних нориць

С и м п т о м а т и к а . Клінічні про-
яви актиномікозу сечостатевої систе-
ми різноманітні і залежать від лока-

лізації патологічного процесу. За сим-
птоматикою це захворювання схоже
на туберкульоз сечостатевих органів.

У нирці розвиваються вогнища
казеозного розпаду, в сечовому міху-
рі — специфічний інфільтрат, який
може бути схожим на пухлину; в ста-
тевих органах — щільні інфільтрати,
що розпадаються з утворенням но-
риць.

Д і а г н о с т и к а ґрунтується на
виявленні у виділеннях із нориць або
у сечі друз актиноміцетів. Підтвер-
джує діагноз позитивна внутрішньо-
шкірна проба з актиноміцетним ан-
тигеном. Гістологічна картина для ак-
тиномікозу неспецифічна, якщо в зріз
не потрапляють друзи. На останніх
стадіях інформативною є реакція зв'я-
зування комплементу. Важливим є ре-
нтгенологічне дослідження. На екс-
креторній урограмі виявляють хара-
ктерні зміни, подібно, як при тубер-
кульозі. Дуже важливою диференцій-
но-діагностичною ознакою актиномі-
козу є відсутність змін у регіонарних
лімфатичних вузлах, тоді як інші не-
специфічні та специфічні запальні
процеси зазвичай супроводжуються
збільшенням регіонарних лімфатич-
них вузлів.

Л і к у в а н н я . Немає препарату,
який би був ефективним у всіх випа-
дках. При лікуванні застосовують:

1) йодисті препарати (йодид калію,
йодид натрію, розчин Люголя) при
локалізації запальних вогнищ у по-
верхневих тканинах. Йодид калію
призначають хворим на актиномікоз
сечостатевих органів;

2) антибіотики широкого спектру
дії та сульфаніламідні препарати;

3) актинолізатотерапію (антинолі-
зат — фільтрат культур актиноміцет,
які були виділені від хворих на акти-
номікоз) для посилення імунобіоло-
гічного статусу організму;

4) фізіотерапію;
5) оперативне втручання — розтин,

вишкрібання і дренування актиномі-
котичних порожнин і відновлення
адекватного пасажу сечі.
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ПАРАЗИТАРНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

Основними паразитарними захворю-
ваннями сечостатевих органів є ехі-
нококоз, шистосомоз і філяріоз.

Ехінококоз сечостатевих органів —
хронічне захворювання, яке зумовле-
не інвазією і розвитком в організмі
личинкової стадії гельмінта Таепіа
echinococcus. Розрізняють дві форми
захворювання в людини — гідатидну
(однокамерну) і альвеолярну (багато-
камерну). Ехінококові кісти можуть
бути первинними, вторинними та ін-
вазійними.

Зараження людини ехінококом
відбувається через шлунково-кишко-
вий тракт (аліментарний шлях), ди-
хальні шляхи (аспіраційний шлях) і
ранову поверхню (імплантаційний
шлях). Захворювання виникає голо-
вним чином у сільських районах. В
осіб, які контактують з домашніми
тваринами, що є остаточними хазяя-
ми (акцепторами) гельмінта (людина
для нього — проміжний хазяїн). За-
звичай інвазія відбувається алімента-
рним шляхом. У кишці онкосфери
вивільнюються і проникають через
слизову у венозні судини, якими за-
носяться в печінку. Деякі онкосфери
проходять через печінкові вени, ниж-
ню порожнисту вену, серце, мале коло
кровообігу, потрапляють у легеневі
капіляри, де частина з них осідає.
Поодинокі онкосфери, минаючи леге-
неві капіляри, заносяться в ліве пе-
редсердя, далі — по великому колу
кровообігу в будь-які органи і ткани-
ни організму, де і розвиваються в ехі-
нококовий міхур. Із сечостатевих ор-
ганів найчастіше уражується нирка,
дуже рідко — передміхурова залоза.

Ехінококоз нирки буває у двох фо-
рмах. Частіше спостерігається одно-
камерний ехінококоз, при якому в
нирці поступово виростає одна ехіно-
кокова кіста з дочірніми міхурцями
всередині її. Рідше трапляється бага-
токамерна форма ехінококозу, при
якій паренхіма нирки частково замі-
щена численними дрібними кістами.

С и м п т о м а т и к а ехінококозу
нирки близька до ознак кісти або пу-
хлини нирки. При прориві кісти у ча-

шечково-мискову систему сеча міс-
тить дочірні міхурці та їх уламки, які
мають вигляд шкірок винограду. При
їх відходженні можлива ниркова ко-
лька. Найчастіше ознаками є ниючий
біль у поперековій ділянці і відповід-
ному підребер'ї, пухлиноподібний
утвір, що пальпується, ниркова коль-
ка, ехінококурія, гематурія. Клінічний
перебіг поділяється на два періоди —
латентний та клінічних проявів.

Д і а г н о с т и к а ґрунтується на
даних анамнезу, загального огляду, па-
льпації, перкусії, ультразвукових, ре-
нтгенологічних, ендоскопічних і радіо-
нуклідних методів дослідження. Ос-
новою діагнозу є позитивна імунобіо-
логічна реакція Касоні (внутрішньо-
шкірне уведення ехінококової ріди-
ни), виділення дочірніх міхурців зі
сечею, виявлення кільцеподібної тіні
на рентгенограмах у випадку звапнен-
ня кісти. Ехінококоз діагностується
також за характерною картиною на
екскреторних урограмах і ретроград-
них пієлограмах, ультразвукових ска-
нограмах, комп'ютерних томограмах.

Л і к у в а н н я . Надійного медика-
ментозного засобу для лікування ехі-
нококозу не існує. Хіміотерапія кіст,
що розвинулись, проблематична та не-
ефективна. Сучасне медикаментозне
лікування личинкового ехінококозу
ґрунтується на використанні бензимі-
дазолів: альбендазолу, флюбендазолу
та мебендазолу (вермокс).

Здебільшого лікування оператив-
не, що полягає в органозберігаючому
втручанні:

• ехінококотомія — розтин кісти,
видалення її вмісту і дренування;

• ехінококектомія;
• резекція нирки — видалення кі-

сти з частиною нирки;
• нефректомія — при обширному

ураженні паренхіми нирки.
Шистосомоз (більгарціоз) сечоста-

тевих органів — глистне захворюван-
ня, поширене в країнах Африки і Бли-
зького Сходу, збудником якого є ге-
льмінт кров'яна піистосома, що во-
диться в басейні ріки Ніл. В Україні
трапляється лише у приїжджих із цих
країн. Зміни у сечостатевих органах
(більгарціома — специфічний інфіль-
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трат) зумовлені наявністю яєць гель-
мінта, які локалізуються зазвичай у
підслизовому шарі сечового міхура і
нижніх відділах сечоводу, рідше — у
статевих органах.

Цикл розвитку характеризується
зміною хазяїв: людина-прісноводний
молюск-людина.

Потрапляючи в органи малого таза,
самка відкладає яйця, де і утворюєть-
ся більгарціома. Внаслідок скорочень
сечового міхура яйця перфорують сли-
зову оболонку сечового міхура і виді-
ляються назовні зі сечею. Проте час-
тина з них залишається, кальцифіку-
ється, що спричиняє фіброз стінки се-
чового міхура і порушення місцевого
кровообігу. Розлади кровобігу сприя-
ють виразкуванню з рубцюванням і
прогресуванням фіброзу сечового мі-
хура. У процес втягуються сечоводи,
розвивається двобічний уретерогідро-
нефроз, ХНН. За перебігом розрізня-
ють гострий та хронічний шистосомоз.

С и м п т о м а т и к а . Виникають:
біль у ділянці сечового міхура, дизу-
рія, термінальна гематурія, при ура-
женні сечоводів тупий біль у ділянці
нирок. У гострій стадії симптоматич-
ний комплекс шистосомозу нагадує
прояви загального інфекційного за-
хворювання. У пізніх стадіях захво-
рювання спостерігається розвиток
симптомокомплексу ХНН.

Д і а г н о с т и к а . Важливе значен-
ня має анамнез (перебування у вогни-
щі ендемії шистосомозу). Діагноз під-
тверджує виявлення у сечі яєць пара-
зита (овоскопія) і характерна цистос-
копічна картина (шистосомозні "гор-
бки", "піщані плями", "інфільтрати",
виразки, пухлиноподібні розрощення).
За допомогою екскреторної урографії
визначають стан сечових шляхів. На
оглядовій урограмі іноді можна спо-
стерігати контури ділянок звапнення.
Ультразвукове дослідження дає змо-
гу визначити стан сечостатевої сис-
теми і суміжних органів.

Л і к у в а н н я . Застосовують пре-
парати тривалентної ртуті та тіокса-
нтонових сполук (антимоніл-натрій-
тартрат).

Основні ускладнення, характерні
для шистосомозу: рубцеве зморщу-

вання або рак сечового міхура, стрик-
тури сечоводу, хронічний пієлонефрит,
гідроуретеронефроз, сечокам'яна хво-
роба. Лікування ускладнень прова-
дять за загальними принципами.

Філяріоз сечостатевих органів. За-
хворювання поширене у країнах з
тропічним кліматом; в Україні трап-
ляється лише у приїжджих з цих
країн. Збудники — нематоди підряду
Filariata. Основними видами філярі-
озу людини є вухереріоз, бругіоз, он-
хоцеркоз, лоаоз, акантохейлонематоз.
Сечова система уражується при вухе-
реріозі, бругіозі та онхоцеркозі. Па-
разити наявні у кровоносних судинах
(мікрофілярії), у лімфатичних судинах
і вузлах (дорослі філярії), спричиня-
ючи порушення їх прохідності. Три-
валість життя в організмі людини
статевозрілих філярій становить 10-
15 років. Зараження відбувається че-
рез комарів родів Anopheles та Culex,
які є проміжними хазяями збудника.

С и м п т о м а т и к а . Уражуючи су-
дини таза і заочеревинного простору,
філярії призводять до лімфостазу у
зовнішніх статевих органах і нижніх
кінцівках, спричиняючи їх слоновість
(елефантіаз). Унаслідок ураження
лімфатичних судин сечових шляхів
лімфа потрапляє в сечу (хілурія), нас-
лідком ураження кровоносних судин
є гематурія. Можливе поєднання цих
симптомів — гематохілурія. Відхо-
дження зі сечею згустків крові та лі-
мфи може спричиняти ниркову коль-
ку, затримку сечовипускання. Потра-
пляння лімфи в сечу може супрово-
джуватись проривом лімфатичних
судин в інші органи та системи — в
черевну та плевральну порожнини,
кишки. При приєднанні інфекції спо-
стерігаються артрити, синовіти, глибо-
кі абсцеси на сідницях і стегнах.

У випадку ураження нематодами
зовнішніх статевих органів спостері-
гається характерна картина орхіту,
епідидиміту, водянки оболонок яєчка
або сім'яного канатика.

Д і а г н о с т и к а . Діагноз ґрунту-
ється на даних анамнезу, огляду і па-
льпації, рентгенологічних, ендоскопі-
чних, лабораторних, ультразвукових
радіонуклідних методів дослідження.
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Визначальним у діагностиці є ви-
явлення личинок паразита у крові,
сечі, рідині, одержаній при пункції
уражених органів і лімфатичних вуз-
лів, а також біопсії. Поширеність про-
цесу в лімфатичній системі визнача-
ють за допомогою лімфаденографії.

Л і к у в а н н я . Призначають препа-
рати диетилкарбамазину (баноцид, но-
тезин, дитразин), що виявляють спе-
цифічну дію на збудників захво-
рювання, а також неспецифічні про-
тизапальні засоби.

При стійкій хілурії, яка призводить
до постійної втрати організмом жиру,
білка та порупіення обміну речовин і
виснаження, застосовують консервати-

вне лікування: харчування, збагаче-
не вітамінами та білками, обмеження
фізичного навантаження, антибіотико-
терапія, при інфекціях сечових шля-
хів збільшують споживання рідини.
У сечовий міхур вводять 1...2% роз-
чин нітрату срібла, який спричиняє
склероз везиколімфатичного сполу-
чення.

Оперативне лікування має бути
спрямоване на переривання лімфати-
чних зв'язків нирки з основними лі-
мфатичними колекторами, щоб унемо-
жливити зворотний приплив лімфи.
З огляду на це найбільш оптималь-
ною слід вважати лімфангіоектомію
(скелетування) ниркової ніжки.
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СЕЧОКАМ'ЯНА ХВОРОБА

Р о з д і л 20

КАМЕНІ НИРКИ І СЕЧОВОДУ

Сечокам'яна хвороба (уролітіаз) є од-
нією з основних проблем урології і
вирізняється поміж інших хвороб сво-
єю поширеністю. Вона посідає друге
місце в структурі захворюваності на
хвороби нирок і сечовивідних шля-
хів, четверте — серед причин інвалід-
ності внаслідок урологічної патоло-
гії. Уролітіаз трапляється у всіх кра-
їнах світу і становить 30...40% усіх
урологічних захворювань. На сього-
дні в Україні зареєстровано 160 250
осіб зі сечокам'яною хворобою (СКХ).
Зазвичай хворіють особи працездат-
ного віку (25-55 років).

Зазвичай спочатку камені утворю-
ються в одній нирці. Камені в обох
нирках виникають приблизно в
15...20% випадків.

За хімічним складом камені по-
діляють на сечокислі, або уратні (зі
сечової кислоти та її солей), оксалат-
ні (з кальцієвих солей щавлевої кис-
лоти), фосфатні (з кальцієвих солей
фосфорної кислоти), карбонатні (з
кальцієвих солей вугільної кислоти).
Значно рідше утворюються цистино-
ві, холестеринові, ксантинові та білкові
камені. Склад каменів переважно
змішаний. Якщо йдеться про уратні,
фосфатні чи інші камені, мається на
увазі переважаючий мінеральний
компонент.

Е т і о л о г і я і п а т о г е н е з . Ге-
нез ниркових каменів поділяють на
казуальний і формальний. Казуаль-
ний розглядає етіологічні чинники
СКХ, формальний — фізико-хімічні
умови утворення конкременту (пато-
генез каменеутворення). СКХ є полі-
етіологічним захворюванням. Вини-

кнення каменів у нирках зумовлене
зрідка одним, частіше декількома чин-
никами за наявності сприятливих па-
тогенетичних умов. Сеча є складним
розчином різноманітних мінеральних
і органічних речовин (продуктів об-
міну, гормонів, токсинів і шлаків). Під
впливом різноманітних чинників по-
рушується стабільність сечового роз-
чину.

Причини каменеутворення можна
поділити на екзогенні (зовнішні) та
ендогенні (внутрішні). До зовнішніх
чинників належать особливості клі-
мату, мінерального складу ґрунту і
води і т.ін. Цим пояснюється наяв-
ність ендемічних вогнищ сечокам'я-
ної хвороби в Середній Азії, Закавка-
ззі та в інших місцевостях. Внутрі-
шнім чинником є порушення водно-
сольового та інших видів обміну в
організмі (при підвищенні функції
паращитовидних залоз, авітамінозах,
переломах кісток, сечокислому діате-
зі і т.ін.). Вплив згаданих чинників
призводить до посиленого виділення
зі сечею деяких солей — фосфатів
(фосфатурія), оксалатів (оксалурія), се-
чової кислоти (урікурія) та її солей
(уратурія) і т.ін. У результаті сеча стає
перенасиченим розчином, із якого
кристали солей не випадають в осад
завдяки наявності в ній захисних ко-
лоїдів.

Патогенез каменеутворення є дуже
складним процесом, який ґрунтуєть-
ся на порушенні колоїдної рівнова-
ги. Захисні колоїди (мукополісахари-
ди) забезпечують розчинення і диспер-
сію складових перенасиченого розчи-
ну сечі. При недостатній концентра-
ції захисних колоїдів або при зсідан-
ні частини колоїдів з розчину випа-
дає також частина кристалоїдів. Утво-
рюється ядро каменя. Основою для
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утворення ядра може бути клітинний
детрит, згусток крові, стороннє тіло,
фібрин, аморфний осад. Подальший
патогенез каменеутворення залежить
від рН сечі, виду діатезу, екскреції
різних видів мінеральних солей або
солей сечової кислоти, амонію та ін-
ших чинників. Сечові камені склада-
ються з кристалів різних солей, які
скріплені білковою субстанцією. Фак-
торами, що змінюють властивості ко-
лоїдів і спричиняють їх випадіння
в осад, найчастіше є порушення уро-
динаміки і сечова інфекція.

Істотною є роль спадкового чинни-
ка в генезі СКХ. Утворення каменів
спостерігається при таких спадкових
захворюваннях: цистиновий уроліті-
аз (синдром Абдергальдена-Ліньяка),
ідіопатичний ацидоз (синдром Батле-
ра-Олбрайта), природжена гіперокса-
лурія.

Нирковий тубулярний ацидоз —
загальна назва двох синдромів: синд-
рому Лайтве і синдрому Батлера-Ол-
брайта. При цьому захворюванні по-
рушується секреція йонів водню, роз-
вивається гіперхлоремічний ацидоз.
Основними ознаками його є: поліурія,
гіпернатрійурія, гіперкальціурія, гіпо-
кальціємія.

Важливу роль у виникненні неф-
ролітіазу відіграють ферментопатії,
при яких уражуються проксимальні
та дистальні канальці, а також ано-
малії розвитку сечових шляхів.

Ферментопатії (тубулопатії) — по-
рушення функції ниркових каналь-
ців або обмінних процесів в організмі
внаслідок недостатності чи відсутно-
сті певного ферменту. Найбільш по-
ширені тубулопатії: уратурія, оксалу-
рія, цистинурія, аміноацидурія, фрук-
тоземія, лактоземія, рахітоподібні за-
хворювання. Уратурія, оксалурія, ци-
стинурія, генгералізована аміноациду-
рія і порушення вуглеводного обміну
можуть бути природженими і набу-
тими. Вони виникають зазвичай вна-
слідок захворювань нирок і печінки
та порушення їх функції.

Оксалурія — стійке виділення зі
сечею оксалату кальцію. Оксалурія є
найпоширенішою тубулопатією. Утво-
рення оксалатних каменів залежить

від ступеня активності запального
процесу в нирках і зумовлене недо-
статньою кількістю магнію в харчо-
вих продуктах і воді. При оксалатно-
му літіазі рН сечі коливається в ме-
жах 5,0-5,9.

Аміноацидурія є ознакою порушен-
ня функції проксимальних канальців.
Розрізняють генералізовану аміноаци-
дурію і специфічну ниркову аміноаци-
дурію. До специфічної ниркової амі-
ноацидурії відносять цистинурію, глі-
цинурію і т.ін.

Цистинурія — спадкове порушен-
ня реабсорбції цистину, лізину, орні-
тину, аргініну. її поділяють на повну
(порушення реабсорбції всіх чотирьох
амінокислот) і неповну (порушення
реабсорбції трьох амінокислот).

Утворення фосфатних каменів час-
то зумовлене розвитком гіперфункції
паращитовидних залоз. Це відбуваєть-
ся внаслідок порушення реабсорбції
фосфатів і утворення кристалів та ок-
салатів у нирковій тканині або розви-
тку запального процесу в нирковій
тканині. Фосфатурія може бути при-
родженою і набутою. Набута фосфа-
турія пов'язана із захворюваннями
шлунка або має нейрогенний характер.
Необхідно розрізняти справжню і не-
справжню фосфатурію. Несправжня
фосфатурія спричинена інфекцією.

Уратурія — стійке виділення зі се-
чею сечової кислоти та її солей, яке
виникає внаслідок порушення синте-
зу пуринових нуклеотидів. Сечова
кислота виділяється завдяки клубоч-
ковій фільтрації і канальцієвій сек-
реції. У канальцях відбувається реа-
бсорбція сечової кислоти. Уратурія
можлива при підвищеному синтезі
сечової кислоти і порушенні реабсор-
бції сечової кислоти в канальцях ни-
рки. Ступінь уратурії залежить від
активності запального процесу.

Із природжених порушень вугле-
водного обміну найчастіше трапля-
ються галактоземія і фруктоземія.
Галактоземія виникає внаслідок не-
повного перетворення галактози в
глюкозу (недостатність ферменту га-
лактозо-1 -фосфатуридилтрансферази).
З'являється галактозурія з втратою
амінокислот. Надмірна концентрація
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галактози в сироватці крові призво-
дить до токсичного впливу на нирки,
печінку, рогівку ока. Фруктоземія —
спадкове захворювання, яке виникає
внаслідок недостатності ферменту
фруктозо-1-фосфатальдолази в нир-
ках, печінці, кишці. Виникає фрукто-
зурія з аміноацидурією, протеїнурією.
Надмірна концентрація галактози в
крові має токсичний вплив.

Серед рахітоподібних захворювань
(зміни кальцієво-фосфорного обміну)
найбільше клінічне значення має спад-
кова тубулопатія — синдром де Тоні-
Дебре-Фанконі, тобто поєднання по-
рушення реабсорбції фосфатів, глюко-
зи та амінокислот. Може порушува-
тись реабсорбція води, калію, натрію,
білка. Прояви нагадують симптома-
тику рахіту.

При дослідженнях HLA-системи у
хворих на СКХ часто виявляють анти-
гени: HLA-B13, В22, В35. Серед зага-
льних чинників розвитку СКХ певну
роль відіграють: питний режим, особ-
ливості харчування, спосіб життя.
Розвиток змін у ниркових канальцях
зумовлений А- і D-авітамінозами, ба-
ктеріальною інтоксикацією при піє-
лонефриті та загальних інфекціях,
інтоксикацією паратгормоном при
первинному гіперпаратиреоїдизмі.

Первинний гіперпаратиреоїдизм
спричиняється світлоклітинною гіпер-
плазією або аденомою паращитовид-
них залоз. Каменеутворення зумовле-
не токсичним впливом на епітелій
проксимальних ниркових канальців,
який призводить до дистрофії з адсо-
рбцією кальцієвих солей і подальшим
формуванням конкременту. Класич-
ними біохімічними симптомами пер-
винного гіперпаратиреоїдизму є: гі-
перкальціурія, гіперкальціємія, гіпо-
фосфоремія.

Вторинний гіперпаратиреоїдизм
при нефриті зумовлений ацидозом,
нирковою недостатністю, зниженням
концентрації кальцію в сироватці
крові при зниженні його реабсорбції.
Ці зміни призводять до гіперпродук-
ції паращитовидного гормону і гіпер-
функції паращитовидної залози.

Гіперкальціурія — підвищена(>5
ммоль/на добу) екскреція кальцію зі

сечею. Гіперкальціурія належить до
загальних етіологічних чинників роз-
витку СКХ. Вона є симптомом деяких
захворювань (остеомієліт, туберкульоз,
саркоїдоз, акромегалія), травм (трав-
ми кісток і суглобів) або має есенціа-
льний (самостійний) характер. При
таких травмах хворі довго перебува-
ють у ліжку. У цих випадках приєд-
нується ще один загальний чинник
розвитку СКХ — гіподинамія.

Первинна гіпероксалурія — спад-
кове захворювання, яке виникає вна-
слідок порушення метаболізму гліо-
ксилової кислоти і гліцину. Первин-
ну оксалурію поділяють на два види:
з підвищеним і зниженим плазме-
ним кліренсом оксалатів. У хворих
з оксалурією концентрація щавлевої
кислоти в сечі в 1,5-2 рази переви-
щує таку у здорових. Спостерігається
метаболічний ацидоз.

Таким чином, утворення каменів
у сечових шляхах є поліетіологічним,
складним, багатоетапним процесом.
На фоні порушень обміну речовин,
ферментопатій (етіологічні чинни-
ки) на процес каменеутворення впли-
вають різноманітні загальні та міс-
цеві, екзогенні та ендогенні чинники
патогенезу.

Камені нирки і сечоводу можуть
бути поодинокими і численними. Нир-
кові камені розташовуються у мисці
або чашечках. Розміри каменів різні
(до 15 см і більше). Особливою фор-
мою нефролітіазу є коралоподібні ка-
мені, що утворюють ніби зліпок чаш-
ково-мискової системи. Розрізняють
три ступені росту коралоподібних
каменів:

/ ступінь — камінь практично ці-
лковито розміщений у нирковій мис-
ці, має відростки в напрямку чашечок;

// ступінь — відростки каменя за-
ймають усі великі чашечки;

77/ ступінь — цілковито заповнює
ниркову миску і чашечки, наявні гіл-
ки на рівні малих чашечок.

У свою чергу камені нирок і сечо-
водів також можуть спричиняти по-
рушення відтікання сечі з нирки і
розвиток у ній запального процесу.
Сечова інфекція супроводжується не-
фролітіазом у 60...80% випадків. Роз-
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вивається калькульозний пієлонеф-
рит, при якому запальний процес по-
ширюється від мозкового до кірково-
го шару. Запальні інфільтрати і на-
гноєння призводять до різких змін
у канальцях і клубочках. Калькульо-
зний пієлонефрит може спричинити
гнійне розплавлення тканини нирки
(піонефроз). Відсутність бактерій у
сечі не виключає запальних змін у
нирці. У таких випадках розвиваєть-
ся інтерстиційний нефрит. При утво-
ренні каменів, що порушують відті-
кання сечі, розвивається спочатку роз-
ширення ниркової миски (пієлоекта-
зія), гідронефроз, а відтак атрофія ни-
ркової паренхіми.

Камені сечоводів практично зав-
жди є зміщеними каменями нирок.
Камені зазвичай затримуються в міс-
цях фізіологічних звужень сечоводу
(інрамуральний і юкставезикальний
відділи; при перехресті зі здухвинни-
ми судинами; у місці виходу з мис-
ки). Здебільшого камені сечоводів є
поодинокими. Рідко трапляються два-
три і більше каменів в одному сечо-
воді.

На фоні зменшення частоти впли-
ву загальних чинників виникнення
сечокам'яної хвороби, що є однакови-
ми для осіб обох статей (інфекційні
захворювання, порушення харчуван-
ня та обміну речовин і т.ін.), відносно
зростає роль місцевих чинників пато-
генезу (порушення уродинаміки, сечо-
ва інфекція).

С и м п т о м а т и к а . Для сечока-
м'яної хвороби характерні певні сим-
птоми, що зумовлені головним чином
запальними змінами в сечових шля-
хах, змінами функції нирок, порушен-
нями уродинаміки. Основними симп-
томами нефролітіазу є: біль, гемату-
рія, відходження конкрементів, дизу-
рія, анурія. При обструкції сечових
шляхів і приєднанні пієлонефриту мо-
жлива лихоманка.

Найчастіше симптомом нефроліті-
азу є гострий і тупий біль у ділянці
нирки. Інтенсивність болю і його ір-
радіація залежать від форми, розмі-
рів і локалізації каменів. Камені ве-
ликих розмірів у нирці болю зазви-
чай не спричиняють.

Здебільшого періодично повторю-
ються приступи ниркової кольки.
Частота ниркової кольки при нефро-
літіазі становить 50...80 % . Ниркова
колька зазвичай виникає раптово.
Біль є нестерпним, локалізується у по-
перековій ділянці з іррадіацією
вздовж сечоводу в пахвину, зовнішні
статеві органи, внутрішню поверхню
стегна. Ниркова колька може трива-
ти від декількох хвилин до кількох
діб. Часто спостерігається парез ки-
шок, затримка випорожнень і газів,
здуття живота. Виникають нудота,
блювання, при приєднанні інфекції
спостерігається лихоманка, озноб, ча-
сто приєднується інтоксикація. Вар-
то пам'ятати, що ниркова колька може
бути симптомом інших урологічних
захворювань. Тупий біль у попереко-
вій ділянці спостерігається у період
між приступами, а також при вели-
ких за розмірами малорухомих, особ-
ливо коралоподібних, каменях нирки.

Травмування слизової оболонки
каменем, а також застій венозної крові
у нирці внаслідок порушеної уроди-
наміки часто спричиняють гематурію
і еритроцитурію. Гематурія спосте-
рігається при сечокам'яній хворобі до-
волі часто. Мікрогематурія реєстру-
ється у 80...90% пацієнтів після нир-
кової кольки. Макрогематурія трап-
ляється зрідка — у 50% випадків.

Дизурія виникає доволі часто у хво-
рих з локалізацією каменів у юкста-
везикальному та інтрамуральному від-
ділах сечоводу. Під час ниркової коль-
ки можлива навіть гостра затримка
сечі.

Лейкоцитурія є симптомом каль-
кульозного пієлонефриту, піонефрозу,
циститу, уретриту. Лейкоцитурія діаг-
ностується у 80...95% хворих.

Характерним для сечокам'яної
хвороби є поява болю, гематурії та ери-
троцитурії після ходьби, тряскої їзди,
фізичного навантаження. Типовою є
також певна послідовність появи болю
і гематурії при каменях нирки: спо-
чатку біль, потім гематурія.

Основними ускладненнями сечока-
м'яної хвороби є: гідронефротична
трансформація нирки, приєднання ін-
фекції, розвиток пієлонефриту, нирко-
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ва недостатність. При супутньому піє-
лонефриті спостерігаються лейкоци-
турія і бактеріурія. У разі прогресу-
вання пієлонефриту виникають ускла-
днення. Особливо небезпечними є гній-
ні ускладнення пієлонефриту, розви-
ток уросепсису, прогресування нирко-
вої недостатності. При двобічних ка-
менях або каменях єдиної нирки
може розвинутися гостра або хроніч-
на ниркова недостатність. В окремих
випадках спостерігається безболісне
відходження конкременту.

Д і а г н о с т и к а нефролітіазу ґрун-
тується на даних анамнезу, об'єктив-
ного обстеження, лабораторного, ульра-
звукового, рентгенологічного та радіо-
логічного дослідження. Під час паль-
пації можна виявити збільшену болю-
чу нирку. Найбільш виражена болю-
чість спостерігається під час ниркової
кольки. Позитивний симптом Пасте-
рнацького може свідчити про наяв-
ність каменя в нирці і/або сечоводі.
Сечовід майже безболісний навіть за
наявності у ньому каменя. При при-
єднанні запального процесу (уретери-
ту) можлива незначна болючість у мі-
сцях фізіологічних звужень сечоводу.

Проведення загальноклінічних до-
сліджень сечі і крові є обов'язковим.
Можна виявити анемію, яка може мати
нирковий генез. При активній фазі
калькульозного пієлонефриту ви-
являється лейкоцитоз і зсув лейкоци-
тарної формули вліво. Необхідною є
оцінка рН сечі. Лейкоцитурію визна-
чають за даними загального аналізу сечі,
за даними проб Нечипоренка, Аддіса-
Каковського, Амбурже. Обов'язковим
дослідженням є посів сечі на флору та
визначення чутливості до антибіотиків.

Наявність свіжих еритроцитів у сечі
є патогномонічним для сечокам'яної
хвороби. Різноманітні кристали солей
виявляються в сечі, але можуть бути
епізодичними і часто залежать від ха-
рчування. Необхідно дослідити функ-
ціональний стан нирок за допомогою
визначення концентрації креатиніну
і сечовини у сироватці крові. Функ-
цію нирок визначають за допомогою
радіоізотопної ренографії, динамічної
реносцинтиграфії, екстреторної уро-
графії, хромоцистоскопії.

Біохімічні дослідження обміну ре-
човин передбачають: визначення в
сироватці крові і добовій сечі концен-
трації кальцію, сечової кислоти, маг-
нію, неорганічного фосфору; визначен-
ня в сечі амінокислот і оксалатів.
Нормальна концентрація кальцію в
сироватці крові становить 2,25...2,55
ммоль/л. Нормальною концентрацією
кальцію в добовій сечі вважають не
більш ніж 5 ммоль. Гіперкальціємія
може спостерігатися при гіподинамії,
первинному гіперпаратиреоїдизмі, тра-
вмах кісток і суглобів, світлоклітин-
ному раку нирки і т. ін. Нормальна
концентрація фосфору в сироватці
крові становить 0,87...1,4 ммоль/л;
нормальна середня концентрація фо-
сфору в добовій сечі — 40...65 ммоль/
добу. Гіперфосфатурією слід вважати
концентрацію фосфору в сечі більш
ніж 75 ммоль на добу. Нормальною
концентрацією сечової кислоти в си-
роватці крові є не більш ніж 0,38
ммоль/л, у сечі — не більш ніж 5
ммоль на добу.

Вирішальна роль у розпізнанні
нефролітіазу належить рентгенологі-
чному дослідженню. Оглядова уро-
графія здебільшого дає змогу вияви-
ти камені та визначити їх кількість,
розміри і приблизну локалізацію.
Однак у 5... 10% випадків камені ни-
рок або сечоводу (цистинові, білкові,
зі сечової кислоти та уратів) не да-
ють тіні на рентгенограмі ("невиди-
мі", або рентгенонегативні). Такі ка-
мені виявляють при рентгеноконтра-
стних дослідженнях: у вигляді дефе-
ктів наповнення на фоні рідкої рент-
геноконтрастної речовини або тіні на
фоні кисню.

Екскреторна урографія дає уявлен-
ня про функції нирок, про стан сечо-
вих шляхів, про локалізацію каменя,
виявляє рентгенонегативні камені.
Для уточнення застосовують ретрогра-
дну уретеропієлографію з киснем
(пневмопієлографія) або рідкою рен-
тгеноконтрастною речовиною. Каме-
ні нирок і сечоводів слід відрізняти
від каменів жовчевого міхура (за до-
помогою екскреторної урографії,
ультразвукового дослідження), від
флеболітів і звапнених лімфатичних
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вузлів (за допомогою екскреторної
урографії, при різко зниженій функ-
ції нирки — рентгенографії з уведен-
ням в сечовід рентгеноконтрастного
катетера у різних проекціях, ультра-
звукового дослідження).

Важливим методом діагностики
каменів нирки є ультрасонографія.
Позад каменя утворюється тінь вна-
слідок відображення ехосигналів від
каменя. Вдається виявити камені, зо-
крема рентгенонегативні, в чашеч-
ках і мисці нирки. Крім цього, ульт-
развукове сканування нирки виявляє
ступінь розширення чашечок і мис-
ки та стоншення тканини нирки вна-
слідок порушення відтікання сечі. Ці
зміни можна розцінювати в окремих
випадках як ознаки наявності каме-
ня в сечоводі. Ультразвукове дослі-
дження дає змогу оцінити стан інших
органів.

Рентгенівська комп'ютерна томо-
графія є сучасним методом виявлен-
ня каменів в органах сечової систе-
ми. Вона дає змогу виявляти навіть
дрібні конкременти, визначати спів-
відношення конкрементів у нирці, за-
вдяки чому можна правильно обрати
метод лікування. Комп'ютерна томо-
графія дає змогу оцінити стан інших
органів.

Під час ниркової кольки важли-
вим диференційно-діагностичним
методом вважається хромоцистоско-
пія. З цією ж метою можна застосу-
вати радіоізотопну ренографію. Радіо-
ізотопні методи дослідження дають
змогу оцінювати функціональний
стан нирок і сечоводів, але не можуть
виявляти специфічних для даного
захворювання змін.

Важливим методом діагностики
гіперфункції паращитовидних залоз
є радіоімунологічне сканування зі се-
лен-75-метіоніном. Через 24 год піс-
ля введення радіофармпрепарату ре-
єструється значно (вдвічі) збільшене
накопичення радіоактивного індика-
тора в зоні гіперфункціонуючої па-
ращитовидної залози.

Іноді застосовують ниркову арте-
ріографію.

Необхідно досліджувати структу-
ру і склад сечових каменів. З цією

метою використовують різні методи:
кристалооптичний метод, рентгено-
структурний аналіз каменів, емісійний
спектральний аналіз, комп'ютерну
томографію.

Рентгеноструктурний аналіз ґрун-
тується на йонізаційній реєстрації
рентгенівських променів, які відбива-
ються від роздробленого конкремен-
ту. Він дає змогу визначити структу-
ру і склад конкрементів на рівні мо-
лекул. Даний метод широко застосо-
вується у клінічній практиці.

У 20...ЗО % випадків сечокам'яна
хвороба перебігає атипово і може си-
мулювати інші захворювання. Здебі-
льшого слід відрізняти ниркову ко-
льку від гострого апендициту, гостро-
го холециститу, перфоративної вира-
зки шлунка, кишкової непрохідності,
панкреатиту.

У всіх сумнівних випадках необ-
хідне урологічне обстеження (ультра-
звукове дослідження, оглядова рент-
генографія органів черевної порожни-
ни, екскреторна урографія, хромоцис-
тоскопія і т. ін.).

Л і к у в а н н я сечокам'яної хворо-
би може бути консервативним (меди-
каментозним), інструментальним або
оперативним. Тактика лікування хво-
рих на СКХ тривалий час зводилася
до вибору між консервативним та хі-
рургічним методами. І той і інший
мають свої недоліки. Слід пам'ятати,
що ліквідація конкремента не озна-
чає вилікування хворого. Тому зазви-
чай лікування має бути комплексним.

Важливою складовою лікування
сечокам'яної хвороби є дієтотерапія і
санаторно-курортне лікування. Хар-
чування при усіх видах СКХ повинно
бути розмаїтим з вилученням лише
гострих страв і з деякими обмежен-
нями.

При оксалатних каменях обмежу-
ють вживання картоплі, молока, сала-
ту, щавлю, шпинату і призначають
препарати магнію (карбонат магнію
по 2 г щоденно).

При уратних каменях обмежують
вживання м'яса, риби, нирок, печінки,
м'ясних бульйонів. Призначають ци-
тратні розчини під контролем рН сечі
(маргуліт, блемарен, ураліт).
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При фосфатних каменях обмежу-
ють вживання молочно-рослинної іжі.
Для зміни рН сечі в кислу сторону
застосовують метіонін (0,5 г 3-4 рази
на добу), цитрат амонію, хлорид амо-
нію.

Санаторно-курортне лікування є
важливим етапом у комплексному
лікуванні СКХ. Мінеральні води змі-
нюють рН сечі, збільшують діурез,
нормалізують функцію різних орга-
нів. Призначаючи мінеральні води,
слід враховувати вид нефролітіазу.

Медикаментозні літолітичні засо-
би використовуються головним чи-
ном при каменях зі сечової кислоти
та її солей, але ефективні не у всіх
випадках. Тому медикаментозне лі-
кування зводиться найчастіше до спа-
змолітичної і діуретичної терапії для
зменшення болю, полегшення само-
стійного відходження конкремента зі
сечоводу за умови певних розмірів
каменя і тонусу сечоводу. У 95% ви-
падків камені завбільшки до 0,5 см
виходять самостійно. З цією метою
рекомендують водне навантаження
(випивання 1,5 л рідини протягом
півгодини), а відтак посилені ходіння
та вживання протиспазматичних за-
собів і діуретиків (баралгін, но-шпа,
цистенал, авісан, папаверин, платифі-
лін, фуросемід).

При каменях сечоводу середніх
розмірів (від 0,5 до 1 см у діаметрі)
застосовують екстракорпоральну уда-
рно-хвильову літотрипсію (ЕУХЛ) та
інструментальні методи лікування.
Найбільш ефективні екстрактори —
інструменти у вигляді петлі або ко-
шичка, які вводять у сечовід через
цистоскоп або уретероскоп і якими
камінь сечоводу можна захопити і
перемістити в сечовий міхур. В остан-
ні роки крім екстракції застосовують
інтракорпоральне дроблення каменів
сечоводу за допомогою введених у
нього через уретероскоп спеціальних
електродів.

При каменях миски і верхнього
відділу сечоводу можливі дроблення
або екстракція їх згори, через хід у
нирку, утворений за допомогою через-
шкірної пункції під ультразвуковим
або рентгено-телевізійним контролем.

Спочатку виконують черезшкірну
пункційну нефростомію і зразу ж або
через декілька днів (після розширен-
ня входу в нирку бужуванням) —
екстракцію каменя спеціальними
щипцями через нефроскоп (оптичний
інструмент для огляду внутрішньої
поверхні нирки) або дроблення його
за допомогою ультразвукового зонда.
Ці методи одержали назву пієлоліто-
екстракції та пієлолітотрипсії відпо-
відно.

О п е р а т и в н е л і к у в а н н я за-
стосовують при каменях, які зумов-
люють часті приступи ниркової ко-
льки або постійний тупий біль (за умо-
ви, що камінь не має тенденції до са-
мостійного відходження, не може бути
видалений інструментально, ЕУХЛ
неефективна). Наявність таких каме-
нів утруднює відтікання сечі, спричи-
няє порушення функції нирки, утри-
мання сечової інфекції, атаки гостро-
го пієлонефриту або прогресуючого
хронічного пієлонефриту.

Здебільшого при сечокам'яній хво-
робі виконують органозберігаючі опе-
рації. До нефректомії вдаються лише
при термінальному калькульозному
гідронефрозі та піонефрозі. При дво-
бічних каменях нирки і сечоводу мо-
жна здійснити одноетапне оператив-
не втручання, а якщо стан хворого не
дозволяє його виконати, операцію про-
водять у два етапи.

При ургентних станах (анурія, апо-
стематозний пієлонефрит, карбункул
нирки і т. ін.) оперативне втручання
виконують терміново. При коралопо-
дібних каменях нирки також засто-
совують активну хірургічну тактику.
При неефективності ЕУХЛ та ендо-
скопічних методів лікування каменів
нирок і сечоводів виконують відкри-
ті оперативні втручання.

Розрізняють такі види оператив-
ного лікування хворих з каменями ни-
рок і сечоводів: 1) видалення каме-
ня — пієлолітотомія (рис. 87), калі-
колітотомія, нефролітотомія, уретеро-
літотомія; 2) нефректомія; 3) резек-
ція нирки; 4) пієлостомія, нефропіє-
лостомія.

Відомо чимало методик відкритих
оперативних втручань з приводу СКХ:
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радіарна, поперечна, повздовжня, сек-
ційна, розширена пієлонефролітотомія,
уретеролітотомія, резекція нижнього
або верхнього сегмента нирки.

Суттєві недоліки всіх згаданих
методів хірургічного лікування (опе-
раційний ризик, кровотечі, велика опе-
раційна рана, часте рецидивування і
т.ін.) спонукають до пошуків нових
та безпечніших методів лікування.
Ефективність лікування цих хворих
великою мірою залежить від впрова-
дження в урологічну практику новіт-
ніх технологій.

Екстракорпоральна ударно-хви-
льова літотрипсія та черезшкірна не-
фролітотомія докорінно змінили так-
тику лікування хворих на сечокам'я-
ну хворобу. На зміну відкритим опе-
раціям на нирці, нерідко складним і
завжди пов'язаним з ризиком для
хворих, прийшла процедура дроблен-
ня каменів. Ці методи стали на сьо-
годні основними в лікуванні хворих
на нефролітіаз.

Судячи з публікацій останніх ро-
ків, лише 5% каменів, які не підляга-
ють контактній літотрипсії або не під-
даються ударно-хвильовому дроблен-
ню, доводиться видаляти за допомо-
гою хірургічного втручання. Ці ме-
тоди активно впроваджуються в прак-
тику вітчизняної медицини. Проте
ендоскопічні методи лікування нирок
та сечоводів потребують подальшого
вивчення для чітких показань та про-
типоказань до їх застосування.

Екстракорпоральна ударно-хви-
льова літотрипсія є методом, який, мо-
жливо, в майбутньому витіснить інші
методи симптоматичного лікування
сечовивідних шляхів, уражених СКХ.
Вона була впроваджена у клінічну
практику в 1980 р. у Мюнхені після
розпочатих у 1972 р. дослідних робіт
Chaussy, Eisenberger, Forsmann у спів-
праці з фізиками фірми Dornier. Екс-
тракорпоральну ударно-хвильову літо-
трипсію успішно застосовують для
дроблення ниркових каменів, цим са-
мим зменшуючи частість використан-
ня відкритих хірургічних втручань.

Електрогідравлічні ударно-хвильо-
ві імпульси вперше в світі застосо-
вувались для ліквідації каменів се-

чового міхура в СРСР. У 1959 р.
Ю.Г.Єдиний розробив апарат для ен-
довезикальної контактної літотрипсії
каменів сечового міхура ("Урат-1").
Відкриття електрогідравлічного ефе-
кту належить радянському інженеру
Л.А.Юткіну (1955 p.). Німецькі вче-
ні сфокусували ударні хвилі еліпсої-
дом. Завдяки цьому вдалося віддали-
ти робочу зону від електрода і вико-
нати дроблення каменів на відстані
від електрода. Тому цей метод нази-
вається екстракорпоральною (дистан-
ційною) ударно-хвильовою літотрип-
сією. У перших апаратах літотрипсія
проводилась у водяній ванні під рен-
тгенонаведенням. Тому літотрипсії
піддавали лише рентгенопозитивні
камені діаметром до 2,0 см.

У кожному літотрипторі форму-
ються ударно-хвильові імпульси, які
безпосередньо здійснюють дроблення
каменів. Тому літотрипсія не може
бути електрогідравлічною або п'єзо-
електричною. Вона завжди є ударно-
хвильовою. Генерація ударних хвиль
ґрунтується на електрогідравлічному
("Урат", "Дорн'є", "Соноліт" та інші),
п'єзоелектричному ("Едап", "П'єзо-
літ"), електромагнітному ("Дорн'є" У-
15, "Літостар" тощо) явищах. Ефек-
тивність ЕУХЛ зумовлюють фізичні
чинники: розмір фокуса; фізико-хі-
мічні властивості каменів; локаліза-
ція і співвідношення каменя зі сечо-
вими шляхами, кістками та іншими
органами; тривалість імпульсу удар-
ної хвилі. Найбільш суттєвим чин-
ником, який визначає травматичність
ударної хвилі, є її тривалість. Чим
менша тривалість імпульсу ударної
хвилі, тим слабший травматичний
ефект.

Саме фізико-хімічні властивості
каменя, а не його розміри зумовлюють
ефективність літотрипсії.

На початку використання методу
ЕУХЛ урологи обмежувалися ліку-
ванням маленьких поодиноких мис-
кових або чашечкових каменів. Ме-
тод екстракорпоральної ударно-хви-
льової літотрипсії може застосовува-
тися для лікування хворих з корало-
подібними каменями. Смертність при
ЕУХЛ виникає дуже рідко. Частим
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та небезпечним ускладненням є уре-
теральна обструкція — нагромаджен-
ня фрагментів роздробленого каменя
в сечоводі.

Відходження фрагментів можна
забезпечити, встановивши перед
ЕУХЛ у сечовід стент, що зберігає
дренування нирки і запобігає стазу
сечі. Якщо не вдається перед ЕУХЛ
поставити стент, то в разі розвитку
гідронефрозу і пієлонефриту застосо-
вують черезшкірну нефростомію.

Більшість вважає, що при дистан-
ційній літотрипсії великих каменів
однією з необхідних умов є встанов-
лення уретерального катетера-стента.
Встановлення такого катетера дає змо-
гу зменшити кількість ударно-хвильо-
вих імпульсів, скоротити термін пе-
ребування пацієнтів у лікарні і зни-
зити кількість невидалених каменів.
Незважаючи на успіхи в ЕУХЛ, від-
соток залишкових фрагментів є досить
високим, як і відсоток допоміжних за-
ходів, що спрямовані на ліквідацію
ускладнень.

Протипоказання до ЕУХЛ поділя-
ються на технічні, загальносоматичні
та урологічні.

I. Технічні протипоказання визна-
чаються типом літотриптера, консти-
туцією пацієнта, наявністю патології
скелета. Кожен тип літотриптера має
певні технічні характеристики та ви-
моги до експлуатації, яких необхідно
строго дотримуватись. При ожирінні
II—III ступеня, наявності кісткової тка-
нини по осі ударної хвилі (при дефо-
рмаціях хребта, патології опорно-ру-
хового апарату), аероколії неможли-
во візуалізувати камінь або точно ви-
вести камінь у фокальну зону.

II. Загальносоматичні протипока-
зання:

1. Порушення системи зсідання
крові, яке може бути спричинене за-
хворюваннями системи крові, вживан-
ням антикоагулянтів, менструаціями
в жінок. У таких випадках необхідна
підготовка до літотрипсії за допомо-
гою корекції системи зсідання крові
згідно з рекомендаціями гематолога.

2. Захворювання шлунково-киш-
кового тракту під час загострень і до
повної ремісії захворювання.

3. Вагітність.
4. Гнійно-запальні захворювання

будь-якої локалізації.
5. Декомпенсовані захворювання

серцево-судинної системи. Пацієнти
зі серцево-судинною патологією пови-
нні бути обстежені кардіологом та
анестезіологом з подальшою передо-
пераційною підготовкою.

6. Наявність кардіостимулятора.
III. Урологічні протипоказання:
1. Наявність обструкції сечових

шляхів нижче від місця розміщення
каменя (високе відходження сечово-
ду, додаткова судина нирки, стрикту-
ра сечоводу). У таких випадках необ-
хідна хірургічна корекція сечових
шляхів з видаленням каменя.

2. Пухлини нирки.
3. Кавернозний туберкульоз нир-

ки.
4. Макрогематурія (до її повної

ліквідації).
5. Гострий пієлонефрит або актив-

на фаза хронічного пієлонефриту.
Нагноєна кіста нирки.

6. Гостра ниркова недостатність та
хронічна ниркова недостатність в ін-
термітуючій і термінальній стадіях.

7. Наявність кісти або аневризми
судин на шляху проходження удар-
ної хвилі.

8. Нефункціонуюча нирка. У дано-
му випадку необхідно з'ясувати при-
чину і функціональний стан нирки.

9. Як монотерапія при коралопо-
дібних каменях НІст.

10. Протягом 3-4 тижнів після
операцій на нирці.

В останні роки широко застосову-
єтся амбулаторна літотрипсія. Для
амбулаторної літотрипсії відбирають
пацієнтів без супутніх захворювань, з
неускладненою сечокам'яною хворо-
бою (камені завбільшки до 1,5 см).

Ургентна ЕУХЛ є найефективні-
шим методом ліквідації обструкції
верхніх сечових шляхів. Камені се-
човоду будь-якої локалізації за наяв-
ності ниркової кольки, яка не купі-
рується медикаментозними засобами,
є показанням до ургентної ЕУХЛ.
Ургентна ЕУХЛ дає змогу зруйнува-
ти камінь, відновити пасаж сечі, лік-
відувати ниркову кольку. У 95...100%
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випадків після сеансу ЕУХЛ припи-
няється ниркова колька.

Із впровадженням ЕУХЛ значно
зменшилась кількість і частота ускла-
днень стосовно життєво важливих
органів і систем організму, що зазви-
чай виникають після відкритих опе-
рацій. Відійшли у минуле тяжкі уро-
логічні післяопераційні ускладнення:
ушкодження органів черевної поро-
жнини, сечові затьоки, післяопераційні
кили, сильні кровотечі, стриктури се-
човодів. Найбільш суттєвим досяг-
ненням є практична відсутність смерт-
ності.

Ускладнення ЕУХЛ:
1) травми нирки різного ступеня

тяжкості (гематурія, гематоми і т.ін.);
2) гострий пієлонефрит та перехід

хронічного пієлонефриту в активну
фазу;

3) ниркова колька;
4) обструкція верхніх сечових шля-

хів;
5) порушення функції сечових шля-

хів і нирки.
У разі відсутності ефекту від кон-

сервативного лікування і тривалого
виявлення фрагментів "кам'яної до-
ріжки" необхідно провести сеанс
ЕУХЛ. При неможливості або неефе-
ктивності ЕУХЛ виконують ендоско-
пічну операцію: катетеризацію, вста-
новлення стента, контактну ендоско-
пічну літотрипсію, літоекстракцію.
При розвитку гострого пієлонефриту
вдаються до дренування нирки (кате-
теризація, встановлення стента, пунк-
ційна черезшкірна нефростомія, опе-
ративна нефростомія).

Відходження фрагментів зруйно-
ваних каменів є непередбачуваним
процесом, що відбувається протягом
декількох тижнів або місяців. Знач-
на частота вищезгаданих усклад-
нень зумовлює потребу в динамічно-
му спостереженні за даним контин-
гентом хворих.

До широкого впровадження в прак-
тику екстракорпоральної ударно-хви-
льової літотрипсії черезшкірна неф-
ролітотомія була найпоширенішим
малоінвазивним методом лікування
сечокам'яної хвороби. Відтоді у за-
стосуванні черезпікірної ендоскопіч-

ної техніки для лікування уролітіазу
сталися великі зміни. Нагромаджен-
ня досвіду антеградної нефроуретеро-
літоекстракції та розвиток методів
контактної дезінтеграції каменів
(ультразвукової, електрогідравлічної,
механічної, лазерної, пневматичної)
уможливили перехід від черезшкір-
ної екстракції дрібних конкрементів
з гідронефротично зміненої нирки до
видалення великих і коралоподібних
каменів та контактної уретеролітот-
рипсії.

Дистанційна літотрипсія в ряді
випадків ефективна, але на сьогодні
не є основним методом лікування ко-
ралоподібного нефролітіазу. Дедалі
частіше для лікування цієї категорії
хворих застосовують перкутанну ен-
доскопічну хірургію, а саме через-
пікірну контактну ультразвукову або
пневматичну літотрипсію в поєднан-
ні з літолапаксією і літоекстракцією,
а також комбінацію цих методів з
дистанційним руйнуванням недося-
жних для нефроскопії фрагментів
каменя.

Спочатку новий метод лікування
сечокам'яної хвороби називався "не-
фроскопією з видаленням каменів",
потім "нефростоскопією" для того,
щоб відрізняти її від відкритої опе-
ративної нефроскопії. Однак на сьо-
годні дане втручання називають "че-
резшкірною нефролітотомією" (анг-
лійська абревіатура — PCNL).

Про ефективність черезшкірних
втручань повідомили I.Snyder і A.Smith,
порівнюючи результати черезпікірної
ультразвукової нефролітотрипсії та
анатрофічної нефролітотомії корало-
подібних каменів. При цьому в пер-
шій групі хворих час, витрачений на
виконання операції, в середньому був
у 1,7 разу меншим, на 3,3 скоротили-
ся післяопераційні ліжко-дні, в 3,8
разу був коротшим період непраце-
здатності після виписки, в 2 рази ме-
ншою була потреба в знеболювальних
наркотичних засобах.

Основними показаннями до перку-
танної нефролітотомії є тяжкі форми
нефроуретеролітіазу, до яких нале-
жать множинні, великі та коралопо-
дібні камені; неможливість або не-
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ефективність ЕУХЛ; інфіковані реци-
дивні камені, значне порушення функ-
ції нирок. В окремих випадках цей
метод може застосовуватись для лі-
кування вторинних каменів з одно-
часною ендоскопічною корекцією при-
чини обструкції.

Протипоказання до перкутанної
нефролітотомії є відносними. Вони
пов'язані з необхідністю корекції об-
струкції сечових шляхів за допомо-
гою відкритого хірургічного втручан-
ня. Відносними протипоказаннями до
перкутанної нефролітотомії є певні
індивідуальні особливості анатомічної
будови нирки, співвідношення між
каменями та чашечково-мисковою
системою нирки та технічні трудно-
щі у виконанні втручання.

Клінічно підтверджена більша то-
лерантність організму пацієнта до
черезшкірного видалення каменів,
вища ефективність методу, швидша
реконвалесценція порівняно з тради-
ційними оперативними методами лі-
кування. Унаслідок складності будо-
ви порожнистої системи нирки не
завжди можна за допомогою нефрос-
копії оглянути всі чашечки, в яких
залишаються фрагменти після кон-
тактної літотрипсії. З огляду на це
потрібні повторні пункції нирок, що
підвищує ризик розвитку ускладнень.
Значно полегшує це завдання комбі-
новане використання черезшкірної
нефролітотомії та екстракорпораль-
ної ударно-хвильової літотрипсії.

На нашу думку та думку багатьох
авторів, методика такого комбіновано-
го лікування полягає в пункції та
дилятації нефростомічного каналу до
нижньої або середньої чашечки нир-
ки, а відтак у дробленні та видаленні
більшої частини конкремента під не-
фроскопічним контролем за допомо-
гою ультразвукової контактної літо-
трипсії. Для кращого відходження
фрагментів під час черезшкірної не-
фроскопії рекомендується антеградно
ввести стент, щойно звільниться піє-
лоуретеральний сегмент. Після через-
шкірної нефролітотомії можна здій-
снити екстракорпоральну ударно-хви-
льову літотрипсію тих фрагментів, які
були недосяжні при нефроскопії.

Рис. 68. Видалення каменя зі сечоводу за
допомогою універсального екстрактора (петлі)

Пашковського.

Оскільки після нефролітолапаксії за-
лишається нефростомічний дренаж, то
при ЕУХЛ фрагменти можуть вільно
через нього відходити. Цієї тактики
на сьогодні притримується багато уро-
логів.

Таким чином, однозначно важко
вирішити, який метод найкращий,
оскільки результати значно різнять-
ся між собою. З одного боку, нові мето-
ди лікування мають свої переваги —
це менші інвазивність і травма, відсу-
тність операційної рани, швидке від-
новлення працездатності, краще
сприйняття пацієнтами. З іншого
боку, новітні методи мають недоліки:
низький відсоток нирок, звільнених
від конкрементів після виписки; кіль-
каразові операції; вищий відсоток
повторних госпіталізацій.

Важливими у лікуванні новими
методами є допоміжні ендоскопічні і
черезшкірні процедури: встановлен-
ня сечовідного стента, нефростомія,
уретерореноскопія з контактною лі-
тотрипсією, уретеролітоекстракція і
т.ін. (рис. 68). Таких процедур на
одного пацієнта, лікованого новими
методами, за даними різних авторів,
припадає від 1,5 до 3,2. Проте, незва-
жаючи на вищеописані недоліки, пе-
реваги цих методів відчутні.

Проблемою вивчення та вдоскона-
лення ендоскопічних методів лікуван-
ня хворих на СКХ в Україні займа-
ються Інститут урології та нефроло-

j ] Урологія
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гії АН України, кафедра урології
Львівського державного медичного
університету та кафедра урології До-
нецького державного медичного уні-
верситету.

Таким чином, ендоскопічні мето-
ди є пріоритетними в тактиці лікуван-
ня хворих на СКХ.

ДВОБІЧНИЙ УРОЛІТІАЗ

Двобічний уролітіаз — найважчий
прояв сечокам'яної хвороби. Зазви-
чай утворення каменів в обох нирках
є рецидивуючим процесом. Цей про-
цес зумовлений патогенетичною схи-
льністю і поєднанням різних етіоло-
гічних чинників. Етіологічними чин-
никами каменеутворення можуть
бути первинний гіперпаратиреоїдизм,
гіпервітаміноз А, ідіопатична гіперка-
льціурія, гіпер- і гіповітаміноз D. При
двобічних рецидивних каменях важ-
ливе патогенетичне значення має про-
тейна інфекція, тому що ці збудники
характеризуються уреазною активні-
стю. При розщепленні сечовини від-
бувається олужнення сечі.

Важливе значення має функціона-
льний стан нирок. Зниження функ-
ції нирок є характерною особливістю
клінічного перебігу двобічного уролі-
тіазу, що зумовлено прогресуванням
пієлонефриту. Поступово розвиваєть-
ся хронічна ниркова недостатність,
яка на початковому етапі клінічно
проявляється спрагою, болем голови,
підвищеною втомлюваністю. Проба
Зимницького виявляє зниження кон-
центраційної функції нирок, проба
Реберга-Тареєва — порушення клубо-
чкової фільтрації та канальцевої ре-
абсорбції. При радіоізотопній реногра-
фії реєструються ранні зміни функ-
ціонального стану нирок.

Тактика лікування залежить від
загального стану хворого, віку, супут-
ніх захворювань. Методом вибору в
лікуванні таких хворих є ЕУХЛ. По-
слідовність ліквідації каменів визна-
чають індивідуально. При неефек-
тивності ЕУХЛ можлива перкутан-
на нефролітотрипсія, ендоскопічна
контактна літотрипсія або відкрите
втручання.

Розділ 21

КАМЕНІ СЕЧОВОГО МІХУРА
І СЕЧОВИПУСКНОГО
КАНАЛУ (СЕЧІВНИКА)

Камені сечового міхура. Походжен-
ня каменів сечового міхура двояке:
вони або спускаються у сечовий мі-
хур із нирок і сечоводів (вторинні), або
утворюються в сечовому міхурі (пер-
винні). В обох випадках утворенню
каменів у сечовому міхурі сприяє,
окрім загальних причин, утруднення
відтікання сечі з міхура. Дрібні ка-
мені повинні виходити назовні само-
стійно. Тому у чоловіків камені сечо-
вого міхура виникають головним чи-
ном у дитячому (на ґрунті аномалій
сечовипускного каналу, фімозу) і по-
хилому віці (унаслідок аденоми пе-
редміхурової залози, склерозу її або
шийки сечового міхура), а у жінок —
надзвичайно рідко.

Інколи каменеутворенню сприяє
відкладання солей навколо сторонніх
тіл у сечовому міхурі. Рідко спосте-
рігаються так звані лігатурні каме-
ні. Вони утворюються внаслідок ви-
користання шовного матеріалу, який
не розсмоктується. Розміри каменів
різні. Здебільшого камені сечового мі-
хура поодинокі, але нерідко трапля-
ються множинні камені.

С и м п т о м а т и к а СКХ сечового
міхура є типовою: біль у ділянці се-
чового міхура, часте сечовипускання,
ріжучий біль наприкінці сечовипус-
кання, раптове переривання струме-
ня сечі з відновленням його при змі-
ні положення тіла, термінальна або то-
тальна гематурія, посилення дизурії і
гематурії під час руху, тряскої їзди і
зменшення їх у стані спокою. У ви-
падку приєднання інфекції перебіг за-
хворювання ускладнюється. Дизурія
посилюється, спостерігається лейкоци-
турія, гематурія, бактеріурія.

Д і а г н о с т и к а каменів сечового
міхура не є складною. Основні мето-
ди дослідження при каменях сечово-
го міхура — оглядова рентгенографія
і цистографія. За їх допомогою вияв-
ляють камінь, визначають його роз-
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міри, місткість міхура, оцінюють стан
передміхурової залози, що має значен-
ня для вибору методу лікування.

Ультразвукове дослідження дає
змогу визначити стан нирок, сечових
шляхів, передміхурової залози, сечо-
вого міхура та інших органів. Лише
у разі нечіткої картини застосовують
цистоскопію (рис. 27 б, в).

Л і к у в а н н я . Камені сечового мі-
хура здебільшого підлягають видален-
ню. Однак через те, що камінь сечо-
вого міхура найчастіше буває не са-
мостійним захворюванням, а є симп-
томом іншої хвороби (ДГПЗ або рак
передміхурової залози, аномалії або
стриктури сечовипускного каналу), ви-
далення каменя поєднують з лікуван-
ням основного захворювання.

Камені сечового міхура можна ви-
далити медикаментозно, інструмента-
льно, оперативно або за допомогою
ЕУХЛ. Літолітична терапія ефектив-
на лише у хворих зі сечокислими або
уратними каменями.

Найбільш поширеним способом
інструментального видалення каменів
сечового міхура є дроблення їх за до-
помогою літотрипторів. Широко ви-
користовується в урологічній практи-
ці електрогідравлічне дроблення ка-
менів спеціальними вітчизняними
апаратами "Урат-1" і "Урат-2". Дія
цих апаратів, як і вищезгадане дроб-
лення каменів нирки "вибуховими
хвилями", ґрунтується на електрогід-
равлічному ефекті — здатності каме-
нів різної природи руйнуватися від
дії електричного розряду у водному
середовищі. В урологічній практиці
застосовують ультразвукові і пневма-
тичні літотриптори для дроблення
каменів.

Дроблення каменів має певні пере-
ваги: не потребує розрізу сечового мі-
хура, може бути неодноразово повто-
рене при рецидивах і т.ін. У разі по-
єднання каменя з ДГПЗ або раком
передміхурової залози, склерозом
простати або шийки сечового міхура,
пухлиною сечового міхура дроблення
каменів поєднують з трансуретраль-
ною резекцією передміхурової зало-
зи або сечового міхура.

Однак дроблення каменів неможли-
ве при каменях, які через твердість не
піддаються дробленню, при стриктурах
сечовипускного каналу, при малій мі-
сткості сечового міхура. У таких ви-
падках вдаються до цистолітотомії.
Камені дивертикула видаляють разом
з дивертикулом сечового міхура.

Камені сечовипускного каналу (се-
чівника) трапляються рідко і зазви-
чай потрапляють до нього зі сечового
міхура. Камені сечівника поділяють
на первинні і вторинні.

С и м п т о м а т и к а . Симптомом
каменя сечівника є гостра (повна або
часткова) затримка сечовипускання,
дизурія. Приєднання запалення ускла-
днює перебіг захворювання. Уретрит
може ускладнюватись простатитом, ци-
стопієлонефритом. Тривала наявність
каменя в сечівнику може призвести до
утворення нориць сечівника.

Д і а г н о с т и к а каменів сечівни-
ка не становить труднощів. Переваж-
но камінь можна пропальпувати. При
локалізації його в простатичному від-
ділі уретри він не пальпується. У та-
ких випадках у сечівник вводять
буж — при доторканні бужа до каме-
ня виникає характерний звук.

За допомогою уретроскопії можна
чітко оцінити локалізацію і розміри
каменя. Інформативними є оглядова
рентгенографія і уретроцистографія.
Уретроцистографія дає змогу вияви-
ти камінь, визначити його розміри і
стан сечівника.

Камінь, що застряг у задній части-
ні сечовипускного каналу, можна про-
штовхнути металічним катетером або
бужем назад у сечовий міхур. Відтак
його видаляють описаними вище спо-
собами. Камінь з передньої частини
каналу видаляють, розітнувши остан-
ній (уретротомія), якщо ж він розта-
шований у човноподібній ямці урет-
ри — за допомогою інструментів, а
якщо це не вдається — шляхом меа-
томії.

Останнім часом з успіхом засто-
совують ендоскопічну екстракцію і
літотрипсію каменів сечівника.



Частина VI

пухлини ОРГАНІВ
СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ

КІЛЬКІСТЬ ЗЛОЯКІСНИХ новоутворень

неухильно зростає. З огляду на спе-
цифіку онкологічних урологічних за-
хворювань онкоурологія виокремле-
на у підрозділ онкології.

Розділ 22

пухлини НИРКИ

Пухлини нирки становлять 2...3%
всіх новоутворень. У дітей пухлини
нирки сягають 25...30% усіх ново-
утворень. Пухлина нирки у дітей (пу-
хлина Вільмса) виникає з елементів
паренхіми і строми нирки.

Пухлини виникають переважно у™
віці 40...70 років, чоловіки захворю-
ють удвічі-утричі частіше, ніж жін-
ки. Права і ліва нирки уражуються
однаково часто. Двобічні пухлини
нирок — надзвичайна рідкість.

Під час дослідів на тваринах вияв-
лена залежність виникнення раку
паренхіми нирки від балансу стате-
вих гормонів у самців хом'яків. Рак
вдавалося викликати жіночими ста-
тевими гормонами — естрогенами.
Одночасне введення з естрогенами
андрогенів запобігало розвиткові пу-
хлини; у самиць пухлина виникала
при введенні естрогенів тільки після
оваріектомії.

Водночас у тварин виникали пух-
лини нирки внаслідок опромінення, а
також уведення деяких хімічних кан-
церогенних речовин. Таким чином,
пухлини нирки, як і багато інших
видів новоутворень, можна віднести до
поліетіологічних захворювань.

К л а с и ф і к а ц і я . Пухлини тка-
нини нирки можуть бути епітеліаль-
ного, мезенхімального і змішаного по-
ходження, доброякісними і злоякісни-

ми. Доброякісні пухлини становлять
3...9% пухлин нирки. Доброякісними
мезенхімальними пухлинами є міома,
ангіома, ліпома, фіброма, остеома, хон-
дрома. Однак частіше трапляються
пухлини змішаного походження: ан-
гіоміоліпома, ангіолейоміома, міоліпо-
ма. Ці пухлини виникають рідко і
перебіг їх переважно безсимптомнии.

Значно частіше спостерігаються
епітеліальні пухлини паренхіми: аде-
нома та онкоцитома нирки. Вони та-
кож надзвичайно рідко розпізнають-
ся через безсимптомність перебігу.

Найчастіше трапляється аденома
нирки. Згідно з класифікацією В.А.Сам-
сонова (1981) розрізняють такі фор-
ми аденоми:

1) за цитологічними особливостя-
ми — світлоклітинну, базофільну, ео-
зинофільну, зернистоклітинну, зміша-
ну;

2) за будовою пухлини — солідну,
тубулярну, папілярну, кістозну, зміша-
ну;

3) за кількістю — солітарну, мно-
жинну з однобічним ураженням, мно-
жинну з двобічним ураженням.

Останні дослідження довели, що
аденоми мають аномальну ДНК. Дані
поточної цитометрії засвідчують зло-
якісний характер аденом. Тому аде-
номи, які мають навіть незначний сту-
пінь цитологічної атипії, є раком. Такі
пухлини рідко рецидивують і рідко
метастазують.

У цих випадках необхідне лікуван-
ня, як при раку нирки.

Онкоцитома нирки трапляється
рідко. Розрізняють солітарну і мно-
жинну онкоцитому, з однобічним і
двобічним ураженням. За даними
поточної цитометрії аномалії ДНК не
мають прогностичного значення. Від-
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сутність віддалених метастазів, інфіль-
тративного росту, інвазії судин свід-
чать про доброякісний характер он-
коцитоми та сприятливий прогноз.

Значно частіше виникають злоякіс-
ні пухлини нирки — рак та різнови-
ди саркоми (міосаркома, фібросарко-
ма, ангіосаркома, ліпосаркома). Спо-
стерігаються вони у людей різного ві-
ку, зокрема у дітей (пухлини Вільмса).

У дорослих 95...97% злоякісних
пухлин нирки становить рак її парен-
хіми, який розвивається з епітелію
різних відділів нефрона та збірних
трубочок, 3...4% — саркома, яка роз-
вивається зі сполучнотканинної стро-
ми нирки, стінки ниркових судин, ка-
псули нирки.

Рак нирки становить близько 7%
всіх урологічних захворювань; у чо-
ловіків спостерігається вдвічі-втричі
частіше. Права і ліва нирки уражу-
ються однаково часто. Двобічні рако-
ві ураження нирок трапляються у
1...2% випадків.

За гістологічною будовою розріз-
няють чотири типи раку нирки: світ-
локлітиннии, залозистий, саркомопо-
дібний, зернисто-клітинний. У 80%
випадків реєструють світлоклітиннии
рак нирки.

Існує зв'язок між гістологічним
типом пухлини та ангіографічною
картиною, що важливо для диферен-
ційної діагностики.

Для практичної роботи користу-
ються класифікацією Міжнародної
протиракової спілки за TNMP.

Т — первинна пухлина:
Тх — бракує даних для оцінки первинної

пухлини;
То — ознак первинної пухлини немає;
Т, — пухлина до 7 см в найбільшому вимі-

рі, обмежена нирковою капсулою;
Т2 — пухлина понад 7 см у найбільшому

вимірі, обмежена нирковою капсулою;
Т3 — пухлина поширюється в ниркову вену

або надниркову залозу, або паранефральну клі-
тковину; не виходить за межі фасції Герота;

Т3а — пухлина інфільтрує надниркову за-
лозу або паранефральну клітковину; не вихо-
дить за межі фасції Герота;

Т3п — пухлина поширюється в ниркову вену
або нижню порожнисту вену нижче від діаф-
рагми; не виходить за межі фасції Герота;

Т3с — пухлина поширюється в ниркову вену
або нижню порожнисту вену вище від діафра-
гми; не виходить за межі фасції Герота;

Т4 — пухлина виходить за межі фасції Ге-
рота.

N — регіонарні лімфатичні вузли:
Nx — бракує даних для оцінки регіонарних

лімфатичних вузлів;
No — при обстеженні немає змін регіонар-

них лімфатичних вузлів;
N, — метастатичне ураження одного регіо-

нарного лімфатичного вузла;
N2 — метастази більш ніж в одному регіо-

нарному лімфатичному вузлі;
М — віддалені метастази;
Мх — бракує даних для оцінки наявності

віддалених метастазів;
Мо — віддалені метастази не визначають-

ся;
Mj — віддалені метастази визначаються;
G — ступінь диференціації:
Gx — ступінь диференціації неможливо

визначити;
Gj — високий ступінь диференціації;
G2 — середній ступінь диференціації;
G34 — низький ступінь диференціації.
Можна виділяти гістологічні категорії, які

визначаються після операції:
Р — гістологічні категорії, які визна-

чаються після операції:
Р, — пухлина інфільтрує тільки паренхіму

нирки;
Р2 — пухлина виходить за межі нирки, не

інфільтрує інтра- та екстраренальні вени і лім-
фатичні судини;

Р3 — пухлина інфільтрує інтра- та екстра-
ренальні вени і лімфатичні судини.

Для диспансерного спостерігання
хворих з пухлинами нирки та інших
органів сечостатевої системи поділя-
ють на такі клінічні групи: Іа — з
підозрою на злоякісне новоутворення;
16 — передпухлинні стани; II — зло-
якісні пухлини, які підлягають спе-
ціальному лікуванню; III — відносно
здорові пацієнти після радикального
лікування, у яких рецидиви пухлини
та метастази не визначаються при об-
стеженні; IV — задавнені форми зло-
якісних новоутворень, які потребують
паліативного, симптоматичного ліку-
вання.

М е т а с т а з у в а н н я . Відомі такі
основні шляхи метастазування: гема-
тогенний, лімфогенний, гематолімфо-
генний. Метастази раку нирки найча-
стіше локалізуються в паракавальних,
парааортальних лімфатичних вузлах,
у легенях, печінці, діафізах трубчастих
кісток, плоских кістках, хребцях, голо-
вному мозку. Метастатичні пухлини
мають тенденцію до росту і можуть
поширюватись на прилеглі тканини й
органи. В окремих випадках прояви
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метастазів реєструються раніше, ніж
прояви основної пухлини.

Кісткові метастази часто призво-
дять до патологічних переломів. Ме-
тастази в печінку можуть бути пооди-
нокими і множинними. Здебільшого
функція печінки не порушується. При
наявності метастазів раку нирки в
легенях спостерігається кашель, біль
у грудній клітці, за грудиною, підви-
щення температури тіла, погіршення
загального стану хворого. За даними
рентгенографії легень виявляються
круглі поодинокі або множинні ме-
тастази. Вкрай рідко спостерігають-
ся метастази у контралатеральну ни-
рку. У таких випадках з'являється
гематурія, при прогресуванні процесу
може розвинутись ниркова недостат-
ність. Часто немає симптомів метаста-
зування.

С и м п т о м а т и к а . Клінічна кар-
тина пухлин нирок надзвичайно різ-
номанітна. Подеколи наявність пух-
лини не супроводиться суб'єктивни-
ми відчуттями. У таких випадках ді-
агноз визначають випадково, під час
обстежень з приводу інших захворю-
вань, іноді з приводу наявності мета-
стазів у легенях, печінці, кістках і т.ін.

Приблизно у 40% хворих на рак
нирки спостерігаються загальні сим-
птоми, які важливі для раннього роз-
пізнавання захворювання. До них
належать: загальна слабість, швидка
втомлюваність, зниження апетиту, сху-
днення, стійка субфебрильна темпера-
тура тіла (іноді до 38...39°С), що не
зумовлені іншими причинами; висо-
кий вміст у крові еритроцитів (полі-
цитемія, еритремія внаслідок підви-
щеної продукції пухлиною еритропо-
етину); нефрогенна артеріальна гіпер-
тензія (табл. 1).

Класичними симптомами пухлин
нирки є гематурія, біль у поперековій
ділянці, пухлина, що пальпується, або
збільшена нирка. Ця тріада симпто-
мів спостерігається лише у 10... 15%
хворих і є пізньою ознакою пухлин-
ного процесу (див. табл. 1).

Найбільш ранньою ознакою, що дає
підставу запідозрити пухлину нирки, є
безболісна гематурія, що з'являється
раптово. При сильній гематурії кро-

в яні згустки, порушуючи відтікання
сечі, можуть спричиняти біль у нирці.
Характерним для пухлини нирки є те,
що гострий біль, як при нирковій ко-
льці, з'являється після початку гема-
турії, тоді як при сечокам'яній хворо-
бі послідовність зворотна. Ниркова
колька припиняється з відходженням
згустків крові завдовжки 2...10 см.
Гематурія може спостерігатися під час
кількох актів сечовипускання, триває
кілька годин або навіть діб, потім ра-
птово припиняється. Наступна крово-
теча може виникнути через декілька
годин, діб, тижнів, місяців чи років. При
профузному характері гематурії мож-
лива тампонада сечового міхура і гос-
тра затримка сечі. З огляду на те що
гематурія часто є симптомом раку, на-
віть у разі одного епізоду гематурії по-
трібне повне урологічне обстеження.

Поширеним симптомом раку ни-
рки є біль у ділянці ураженої нирки.
Він може бути гострим, тупим, постій-
ним або приступоподібним; частіше
біль є ниючим, тупим, постійним із
локалізацією у поперековій ділянці
і/або підребер'ї.

Третій класичний симптом — пух-
лина, що пальпується, трапляється у
20...60 % пацієнтів. Здебільшого цей
симптом є ознакою пізніх стадій раку
нирки. Зрідка (у 10% випадків) він
може бути ранньою ознакою раку
нирки. Ступінь рухомості ураженої
раком нирки не завжди визначає ста-
дію захворювання і можливість ви-
конання радикальної операції.

Таблиця 1

Частота виявлення симптомів раку нирки
(за даними Campbell's Urology, 7th ed., 1998)

Симптом

Класична тріада
Біль
Гематурія
Пухлина, що пальпується
Втрата маси тіла
Підвищення температури тіла
Гіпертензія
Гіперкальцемія

Частота, %

10
41
38
24
36
18
22
6

Артеріальна гіпертензія спостері-
гається в 15...20% хворих на рак ни-
рки. Виникає внаслідок ішемії паре-
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нхіми нирки, а також здатності тка-
нини деяких видів раку до гіперпро-
дукції реніну. Важливим симптомом
є печінкова дисфункція, яка трапля-
ється у 50% хворих на рак нирки.
Печінкова дисфункція складається із
комплексу симптомів: гіперальбумі-
немія, гіпопротромбінемія, гіпергло-
булінемія, підвищення концентрації
лужної фосфатази сироватки крові.

Вторинний еритроцитоз і еритре-
мія спостерігаються у 5% пацієнтів.
Еритроцитоз зникає після радикаль-
ної нефректомії, що є ознакою сприя-
тливого прогнозу. Гіперкальцемія при
відсутності кісткових метастазів ре-
єструється у 2% пацієнтів і характе-
ризується такими симтомами: запа-
морочення, біль у суглобах, нудота, за-
гальна слабість. Дуже рідко трапля-
ється амілоїдоз (1,5...2% випадків).

Нерідко при пухлинах нирки спо-
стерігається варикоцелє, що розвива-
ється внаслідок стиснення або проро-
стання ниркової чи нижньої порож-
нистої вени пухлиною, пухлинного
тромбозу вищезгаданих судин, стис-
нення пухлиною однієї з яєчкових
вен. Особливо підозрілим щодо пух-
лини нирки є правобічне варикоцелє,
оскільки зліва варикозне розширен-
ня вен сім'яного канатика часто роз-
вивається внаслідок інших причин.

У дітей пухлина нирки вирізняєть-
ся швидким ростом, займає половину
або всю черевну порожнину. Гемату-
рія виникає рідше, ніж у дорослих.
Перелічені місцеві ознаки пухлини
нирки переважно є свідченням поши-
реності процесу захворювання.

Д і а г н о с т и к а . За наявності ха-
рактерних ознак діагностика пухли-
ни нирки не становить труднощів.
Вона ґрунтується на даних лаборато-
рних, рентгенологічних, радіоізотоп-
них і ультразвукового досліджень.

Лабораторна діагностика. Аналіз
крові. Анемія не є характерною озна-
кою раку нирки, але і не виключає
його. При деяких гістологічних фор-
мах раку нирки можна спостерігати
велику кількість еритроцитів, високу
концентрацію гемоглобіну. Ці показ-
ники в окремих випадках дають змо-
гу виявити ранні стадії раку нирки.

Зростання ШОЕ — показник, який
дає підставу запідозрити пухлину
будь-якого органа, зокрема нирки.

При біохімічному аналізі крові
можна спостерігати гіперальбуміне-
мію, гіпопротромбінемію, гіперглобу-
лінемію, підвищення концентрації
лужної фосфатази сироватки крові.

Аналіз сечі. Макрогематурія і мі-
крогематурія є показаннями для пов-
ного урологічного обстеження. Може
спостерігатись лейкоцитурія при піє-
лонефриті, який супроводжує рак ни-
рки. Висока протеїнурія може бути
проявом амілоїдозу, який рідко ви-
никає при раку нирки. Для диферен-
ційної діагностики іноді необхідне
цистологічне дослідження сечі на ати-
пові клітини.

Ультразвукова діагностика в су-
часній урології є основним методом
дослідження, за допомогою якого ви-
являють ранні стадії раку нирки. У
2...3% випадків УЗД дає хибні резуль-
тати. Ультразвукове дослідження дає
змогу виявити так звану ниркову масу,
розміри і локалізацію пухлини, мета-
стази в печінку і лімфатичні вузли,
пухлинний тромб у нирковій вені і
нижній порожнистій вені.

Рентгенологічні методи дослід-
ження. Екскреторна урографія дає
змогу оцінити анатомічний і функці-
ональний стан обох нирок. На екскре-
торних урограмах можна виявити
"ампутацію" чашечок при проростан-
ні їх пухлиною, стискання і зміщен-
ня чашечок або миски, зміщення вер-
хнього відділу сечоводу в напрямку
хребта. Нефункціонуюча нирка може
спостерігатись при тотальному поши-
ренні пухлинного процесу. Екскрето-
рна урографія є обов'язковим обсте-
женням при раку нирки. Зміну зов-
нішнього контура нирки виявляють
за допомогою пневморетроперитоне-
ума, а також томонефрографії.

Ретроградну урографію застосову-
ють при підозрі на пухлину миски або
сечоводу (ознаки наявності пухлини
такі самі, як при екскреторній уро-
графії).

Важливим методом рентгенодіаг-
ностики пухлин паренхіми нирки вва-
жається ниркова ангіографія. Вона дає
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змогу визначити характер захворю-
вання, поширеність і локалізацію
процесу; виявити тромби в нирковій
та нижній порожнистій венах, визна-
чити вид і розміри тромбу; виявити
віддалені метастази. За допомогою
ангіографії виявляють навіть невели-
кі пухлинні вузли в товщі паренхіми
завдяки змінам судин та утворенню
"калюж" і "озер" рентгеноконтрастної
речовини. При недостатньо чітких да-
них аортографії застосовують селек-
тивну ниркову артеріографію. Якщо
при артеріографії підтверджується ді-
агноз пухлини паренхіми нирки, піс-
ля неї виконують венокавографію і
ниркову венографію для виявлення
пухлинних змін у нирковій і нижній
порожнистій венах і визначення об'є-
му оперативного втручання.

В останні роки для діагностики
пухлин нирки з успіхом застосову-
ють магнітно-резонансну томографію
(МРТ), комп'ютерну томографію (КТ).

Комп'ютерна томографія — один
з найінформативніших методів діаг-
ностики пухлин нирки. За допомогою
комп'ютерної томографії можна ви-
значити розміри (навіть менш ніж 2
см) і локалізацію пухлили, ступінь
поширення процесу, наявність тром-
бу в нирковій і нижній порожнистій
венах, визначити стан парааортальних
і паракавальних лімфатичних вузлів,
навколишніх органів і тканин, вияви-
ти віддалені метастази. Аналогічні за-
вдання може вирішувати магнітно-ре-
зонансна томографія. Вона ґрунтуєть-
ся на дослідженні реакції ядер вод-
ню під впливом радіочастотних ім-
пульсів при стабільному магнітному
полі.

Радіоізотопні методи досліджен-
ня. В останні роки при наявності уль-
тразвукового дослідження практично
немає потреби у радіоізотопних дослі-
дженнях. В окремих випадках доці-
льно на ранніх етапах обстеження
використовувати радіоізотопне скану-
вання і сцинтиграфію нирок, за допо-
могою яких виявляють дефект нако-
пичення ізотопу у місці пухлини ("хо-
лодні" зони).

Цистоскопія дає змогу в разі гема-
турії виявити джерело кровотечі. Уро-

графію, навпаки, не слід виконувати
під час гематурії і протягом кількох
днів після неї, через те що кров'яні
згустки можуть дати несправжні де-
фекти наповнення.

Пухлину нирки доводиться відрі-
зняти від полікістозу нирок, карбун-
кула нирки, туберкульозу, паране-
фриту, кісти нирки.

З метою ранньої діагностики пух-
лин нирки у кожному випадку гема-
турії, навіть одноразової, необхідне
докладне урологічне обстеження.

До комплексу обстеження пацієн-
тів з раком нирки має входити рент-
генографія органів грудної клітки,
кісток черепа, таза, хребта.

Л і к у в а н н я . Основним методом
лікування є видалення нирки з при-
леглою жировою клітковиною і лім-
фатичними вузлами — радикальна
нефректомія.

Ниркові судини перетискають до
мобілізації (вивільнення) усієї нир-
ки. Спочатку перев'язують ниркову
артерію, потім ниркову вену. Для та-
кої розширеної операції потрібен
ширший, аніж при звичайній люмбо-
томії, доступ до нирки: з резекцією
нижніх ребер, іноді з розтином оче-
ревини і плевральної порожнини (то-
ракоабдомінальний доступ) або сере-
динна лапаротомія.

При проростанні або пухлинному
тромбуванні нижньої порожнистої вени
вдаються до її розтину з видаленням
тромбу і навіть до її резекції.

При обмеженій пухлині єдиної
нирки або ураженні обох нирок може
бути виконана резекція нирки або
енуклеація пухлини нирки. Усі опе-
рації при раку єдиної нирки можна
поділити на такі групи: органозбері-
гаючі, екстракорпоральне видалення
пухлини з автотрансплантацією нир-
ки, переведення хворого в реноприв-
ний стан з гемодіалізом і трансплан-
тацією нирки.

При обмеженій пухлині нирки (на
ранніх стадіях раку при розмірах до 4
см) і нормальному стані другої нирки
можна виконувати резекцію нирки.

Операцію з приводу раку нирки
може значно полегшити попередня
емболізація ниркової артерії тим чи
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іншим способом або оклюзія балоном
судинного катетера; при цьому змен-
шуються кровонаповнення і розміри
пухлини і нирки. її застосовують при
дуже великих пухлинах нирки.

Протипоказанням до оперативно-
го лікування раку нирки є задавне-
ний процес, при якому спостерігаєть-
ся тяжкий стан хворого, декомпенсо-
вана серцева недостатність, виражена
кахексія, масивне проростання пухли-
ни в сусідні органи і тканини, численні
метастази.

Питання про доцільність операти-
вного лікування при тяжкому стані
хворого вирішується індивідуально.
Нефректомія доцільна у хворих з ме-
тастазами, тому що ліквідує тяжкі
симптоми захворювання і покращує
якість життя, ліквідує ускладнення
розпаду пухлини (інтоксикація і про-
фузні кровотечі), уможливлює проме-
неву і хіміотерапію.

В останні роки в світі виконують
дедалі більше лапароскопічних нефре-
ктомій на ранніх стадіях раку нирки.

До променевої терапії рак парен-
хіми нирки зазвичай малочутливий.
Проте останнім часом з появою дже-
рел високих енергій променева тера-
пія використовується частіше: як пе-
редопераційна підготовка, після опе-
рації, як метод лікування метастазів.
Найкращий ефект від променевої те-
рапії спостерігається при лікуванні
метастазів у кістки. Ремісія зазвичай
триває 12-18 місяців. Відтак пухлин-
ний процес прогресує.

З лікарських засобів ефективними
є препарати гормону прогестерону, зо-
крема вітчизняний препарат прогес-
терону капронат, який застосовують
при іноперабільних пухлинах нирки
або після операції.

Для профілактики у післяопера-
ційний період і лікування метастати-
чних уражень застосовують імунопро-
філактику і терапію інтерферонами та
інтерлейкінами. Вивчаються варіан-
ти і можливість їх комбінації.

Із інтерферонів найбільш пошире-
ні рекомбінантний інтерферон а 2а (ро-
ферон) і рекомбінантний інтерферон а
2Ь (інтрон А). їм властива антивірус -
на та антипроліферативна активність.

Хіміотерапія метастатичних
уражень. Призначають препарати: фтор-
бензотеф (40 мг/добу, курс — 400...600
мг); тіофосфамід (0,01...0,015 г че-
рез добу, курс — 0,1...0,15 г); метот-
рексат (0,02 г/м2 один раз на чотири
доби в поєднанні з іншими лікарсь-
кими препаратами); меркаптопурин
(0,002...0,0025 г/кг маси тіла на добу
протягом 4-5 тижнів, залежно від ста-
ну хворого); вінбластин (0,15...0,3 мг/
кг маси тіла один раз на тиждень,
курс — 0,1 г); вінкристин (2 мг один
раз на тиждень протягом 5 тижнів);
а також мітоміцин С, 5-фторурацил,
адреаміцин. Застосовують різні ком-
бінації та схеми введення цих препа-
ратів для зниження токсичного впли-
ву на організм; можна вводити пре-
парати внутрішньоартеріально.

На жаль, результати застосування
хіміотерапії незадовільні, але в окре-
мих випадках вона необхідна.

Симптоматичне лікування. Якщо
неможливо застосовувати специфічне
лікування хворих на рак нирки, вда-
ються до симптоматичного лікуван-
ня з метою полегшення стану хворо-
го. Основним завданням є адекватне
знеболення. Цього не завжди можна
досягти за допомогою анальгетиків.
Особливо сильним є біль при метаста-
зах раку нирки у кістки. У таких
випадках іноді помічним виявляєть-
ся паліативне опромінення. Можна
використовувати перидуральну та суб-
арахноїдальну хімічну денервацію.

Для ліквідації гіпертермії засто-
совують протигарячкові препарати.
Якщо вони неефективні, призначають
преднізолон по 5 мг 4 рази на добу, в
разі неефективності дозу збільшують
до 60 мг.

Періодично у таких хворих спосте-
рігається тотальна гематурія, яку не-
можливо зупинити звичайними меди-
каментозними засобами. У таких ви-
падках вдаються до емболізації нир-
кової артерії, іноді — до оперативно-
го втручання для зупинки кровотечі.

При пухлинах нирки у дітей (пух-
лина Вільмса) лікування також опе-
ративне — видалення нирки. Доступ
черезочеревинний. Нирку видаля-
ють єдиним блоком з заочеревинною
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клітковиною та лімфатичними вузла-
ми. Під час операції ложе видаленої
пухлини (особливо в III—IV стадіях за-
хворювання) доцільно маркувати ме-
талевими кліпсами з метою післяопе-
раційного цілеспрямованого опромі-
нення.

Ефективними є променеве лікуван-
ня і хіміотерапія перед операцією та
після неї.

РОЗДІЛ 23

пухлини СЕЧОВИХ шляхів
Пухлини сечових шляхів: чашечок,
миски, сечоводу, сечового міхура ста-
новлять єдину групу новоутворень. Ці
пухлини походять з перехідного епі-
телію, мають переважно папілярну
будову і тенденцію до поширення
вздовж сечових шляхів, причому тіль-
ки згори донизу: від чашечок до се-
чового міхура. Тільки пухлини сечо-
випускного каналу, який вистелений
циліндричним епітелієм, становлять
окрему групу за морфологічною стру-
ктурою. Пухлини верхніх відділів
сечових шляхів і сечового міхура по-
чинаються з доброякісного новоутво-
рення — папіломи, яка поступово пе-
ретворюється у папілярний рак.

пухлини ВЕРХНІХ ВІДДІЛІВ
СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ

Пухлини верхніх відділів сечових
шляхів (чашечок, миски і сечоводу)
спостерігаються відносно рідко. Пух-
лини ниркової миски становлять
10...25% новоутворень нирок. Вони
частіше виникають у чоловіків сере-
днього віку. У регіонах поширення
ендемічного нефриту пухлини миски
сягають 60...70% пухлин нирки.

Пухлини сечоводу трапляються
надзвичайно рідко і становлять бли-
зько 1% усіх пухлин нирки і верхніх
сечових шляхів. Виникають вони пе-
реважно у віці 4-70 років. Пухлини
сечоводу можуть бути однобічні та
двобічні.

Походження пухлин ниркової ми-
ски та сечоводу не з'ясоване. Дослі-

джена чимала кількість сприятливих
щодо розвитку пухлини чинників:
ендогенні та екзогенні канцерогени,
хронічна інфекція та запалення, гор-
мональні порушення, ендемічний не-
фрит. Ендемічний нефрит виникає під
впливом канцерогенів та солей важ-
ких металів.

Патогенез пухлин ниркової миски
та сечоводу на даний час не вивчений.
Існує теорія поширення пухлинного
процесу лімфатичними шляхами під-
слизового шару сечоводу, теорія впли-
ву канцерогенів на розвиток пухлин-
ного процесу, теорія імплантації пух-
лини у верхніх сечових шляхах за
наяності міхурово-сечовідного реф-
люксу.

Класифікація пухлин ниркової миски.

I. Епітеліальні:
1. Перехідно-клітинна папілома
2. Перехідно-клітинний рак
3. Плоскоклітинний рак
4. Аденокарцинома
5. Недиференційований рак

II. Неепітеліальні:
1. Доброякісні (фіброма, нейрофіброма,
ангіома, ліпома)
2. Злоякісні (саркоми)

III. Вторинні пухлини.

Перехідно-клітинна папілома тра-
пляється відносно часто і в 50% ви-
падків є множинною. Пухлина не
проростає у стінку ниркової миски, але
вважається потенційно злоякісною
внаслідок метастазування.

Перехідно-клітинний рак трапля-
ється найчастіше. Для цієї пухлини
типовим є поширення вниз по сечо-
вих шляхах, проростання у стінку
ниркової миски або сечоводу. Відда-
лені метастази з'являються в легенях,
печінці, кістках.

Плоскоклітинний рак становить
майже 20% усіх пухлин. Перебіг цьо-
го виду раку характеризується більш
вираженою злоякісністю. Характер-
ним є раннє метастазування, швидке
проростання у стінку ниркової мис-
ки або сечоводу.

Аденокарцинома і недиференційо-
ваний рак ниркової миски та сечово-
ду трапляються дуже рідко.
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Неепітеліальні пухлини ниркової
миски та сечоводу виникають рідко і
поділяються на доброякісні та зло-
якісні.

Вторинні пухлини спостерігають-
ся відносно частіше, ніж вважалося
раніше. Трапляються ураження сечо-
водів при заочеревинних метастазах
пухлин статевих органів. У разі на-
явності міхурово-сечовідного рефлю-
ксу при раку сечового міхура можли-
ва імплантація пухлини в верхніх
сечових шляхах. Можливе також пря-
ме поширення заочеревинних пухлин
на ниркову миску та сечовід.

Застосовують стандартну клінічну
класифікацію TNM і просту клініч-
ну класифікацію з поділом пухлини
на чотири стадії: І — пухлина обме-
жена слизовим і підслизовим шаром;
II — пухлина проростає в паренхіму
або м'язовий шар; III — проростання
пухлини за межі миски або сечоводу;
IV — наявні віддалені метастази.

С и м п т о м а т и к а та д і а г н о с -
т и к а . Характерними ознаками цих
пухлин є гематурія (80% хворих) і
біль у поперековій ділянці внаслідок
утруднення відтікання сечі (40% хво-
рих). Зрідка вдається пропальпувати
пухлину.

Діагностика пухлин ниркової ми-
ски та сечоводу надзвичайно склад-
на. Основними методами діагностики
є ультразвукове дослідження, комп'ю-
терна томографія, екскреторна уро-
графія.

За допомогою екскреторної урог-
рафії виявляють дефект наповнення
в чашечках, мисці або сечоводі, які ма-
ють нерівні контури. При пухлинах
сечоводу виявляють дефект наповнен-
ня у вигляді "язика змії", розширен-
ня сечоводу вище і нижче від пухли-
ни. Може спостерігатись "німа" нир-
ка або картина уретерогідронефрозу.
Іноді необхідна ретроградна уретеро-
пієлографія.

Ультразвукове дослідження вияв-
ляє пухлиноподібний утвір у нирко-
вій мисці та сечоводі, його розміри, по-
ширеність, інфільтрацію навколишніх
тканин, збільшення і деформацію ре-
гіонарних лімфатичних вузлів, мета-
стази.

Важливим методом діагностики є
цистоскопія, за допомогою якої визна-
чають бік ураження (при гематурії)
та ступінь поширення пухлинного
процесу (зміни в міхурі). Іноді при
цистоскопії виявляють випинання
пухлини через вічко сечоводу. Хара-
ктерною ознакою папілярного раку
сечоводу вважається виділення крові
з його вічка при проведенні сечовід-
ного катетера через перепону.

Рентгенівська комп'ютерна томо-
графія є високоінформативною в діа-
гностиці пухлин ниркової миски і
сечоводу, особливо при контрастуван-
ні сечових шляхів. Вона дає змогу
виявити пухлину ниркової миски та
сечоводу, визначити характер пухли-
ни, розміри, межу поширення проце-
су, зміни в лімфатичних вузлах та ін-
ших органах.

В окремих випадках доцільно ви-
користовувати ангіографію. Вона не-
обхідна для диференціальної діагно-
стики — щоб відрізнити пухлину ни-
ркової миски від пухлини паренхіми.

Інформативним є дослідження сечі
на атипові клітини, а також застосу-
вання уретеропієлоскопії, що дає змо-
гу виявити пухлини чашечок, миски,
сечоводу.

Л і к у в а н н я . Правильно вибрати
тактику лікування пухлин ниркової
миски та сечоводу доволі складно.
Здебільшого виконували нефроурете-
ректомію з резекцією сечового міхура
в зоні, що прилягає до вічка сечоводу.

При первинній пухлині нижнього
відділу сечоводу можна виконувати
резекцію сечоводу з уретероцистоана-
стомозом. При вищому чи обширно-
му ураженні сечоводу можна видали-
ти його із заміщенням сегментом
тонкої кишки.

В останні роки в світі ширше за-
стосовують локальні операції при пу-
хлинах верхніх сечових шляхів: про-
сту резекцію сечоводу з анастомозом
"кінець—у кінець"; операції типу Бо-
арі; уретероцистонеостомію; уретеро-
уретероанастомоз; заміщення сечово-
ду сегментом тонкої кишки; при пух-
линах миски — пієлоскопію з елект-
рорезекцією, електрокоагуляцією, ла-
зерним випалюванням пухлини. Піс-
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ля таких операцій, однак спостеріга-
ються часті рецидиви захворювання.

Ефективним є застосування після-
операційної променевої терапії в ком-
плексному лікуванні пухлин верхніх
сечових шляхів.

У II і III стадіях необхідна після-
операційна променева і хіміотерапія,
у IV стадії — хіміотерапія. Як хіміо-
терапія найбільш ефективними є ком-
бінації таких препаратів: вінбласти-
ну, мітоміцину, цисплатину, адріаміци-
ну, метотрексату.

Після оперативного лікування про-
тягом кількох років необхідні регу-
лярні контрольні обстеження та цис-
тоскопія через можливість імпланта-
ційного метастазування пухлини, що
виникає ще перед операцією.

ПУХЛИНИ УРАХУСА

Пухлини урахуса трапляються над-
звичайно рідко. Це здебільшого адено-
карцинома (90%) і дуже рідко — сар-
кома урахуса. Можна умовно розріз-
няти пухлини урахуса, які розташо-
вані 1) в стінці сечового міхура, 2) між
пупком і сечовим міхуром, 3) в ділян-
ці пупка.

Д і а г н о с т и к а ґрунтується на
даних огляду хворого, ультразвуково-
го дослідження, цистоскопії, цистогра-
фії, цитологічного дослідження сечі,
комп'ютерної томографії, МРТ.

Л і к у в а н н я . Єдиної тактики лі-
кування раку урахуса немає. Здебі-
льшого потрібно видалити пухлину,
урахує, регіонарні лімфатичні вузли,
при необхідності — стінку сечового
міхура. При великих пухлинах вда-
ються до цистектомії з формуванням
"нового" сечового міхура. Застосову-
ється комбінація оперативного ліку-
вання з променевою терапією і хіміо-
терапією.

ПУХЛИНИ СЕЧОВОГО МІХУРА

Пухлини сечового міхура трапляють-
ся порівняно часто. Вони становлять
ЗО...40% усіх пухлин сечостатевих
органів, причому частота їх збільшу-
ється. Переважний вік хворих — по-
над 50 років.

У XIX ст. з'явились відомості про
пухлини сечових шляхів (головним
чином сечового міхура) як про про-
фесійне захворювання робітників під-
приємств аніліно-фарбової промисло-
вості. Як виявилося, вони спричиня-
ються не безпосередньо речовинами,
які використовуються в процесі ви-
робництва анілінових фарб (бензидин,
2-нафтиламін.), а кінцевими продукта-
ми їх обміну в організмі — ортоамі-
нофенолами, які виділяються зі сечею.
За останні роки з'ясувалося, що орто-
амінофеноли утворюються і виділя-
ються зі сечею у кожної людини як
продукт обміну однієї із найважливі-
ших амінокислот — триптофану, при-
чому у хворих з пухлинами сечових
шляхів їх утворюється більше.

Окрім ендогенних канцерогенних
речовин у виникненні пухлин сечо-
вих шляхів відіграють роль також
екзогенні чинники: забруднення по-
вітря димом, кіптявою, автомобільни-
ми викидами і паління. Важливим
патогенетичним чинником є застій
сечі. Саме тому пухлини частіше ви-
никають у сечовому міхурі, де сеча
довше контактує з епітелієм, ніж у
чашечках і мисці нирки, де вона пе-
ребуває лише декілька секунд, і вкрай
рідко первинно виникають у сечово-
ді, який не є резервуаром для сечі. З
тієї ж причини пухлини сечового мі-
хура у 3-4 рази частіше розвивають-
ся у чоловіків порівняно з жінками:
захворювання чоловічого сечовипус-
кного каналу і передміхурової зало-
зи створюють перепони до нормаль-
ного спорожнення сечового міхура.

Наведені дані можуть послужити
ґрунтом для профілактики пухлин
сечових шляхів. Окрім заходів зага-
льного характеру важливе профілак-
тичне значення мають відмова від
паління, своєчасне лікування анома-
лій і захворювань сечостатевих орга-
нів, що порушують відтікання сечі.
Слід також застерегти від обмеження
споживання рідини і перетримуван-
ня сечі у міхурі, бо це призводить до
підвищеної концентрації в сечі кан-
церогенних факторів і більш трива-
лого їх контакту з епітелієм сечово-
го міхура.
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Розрізняють доброякісні та злоякі-
сні пухлини сечового міхура. Із ново-
утворень сечового міхура 95% стано-
влять епітеліальні пухлини — папі-
ломи і рак; такі види пухлин, як сар-
коми, фіброми, ліпоми тощо, трапля-
ються дуже рідко.

Доброякісні пухлини поділяють на
епітеліальні, неепітеліальні та зміша-
ні. Із епітеліальних пухлин пошире-
ні папіломи та аденоми, із неепітеліа-
льних — фіброміоми, фіброми, геман-
гіоми, лейоміоми.

У клінічній практиці найчастіше
реєструють папілому сечового міху-
ра, її слід трактувати і лікувати як
передрак. Множинні папіломи ліку-
ють як поверхневий рак сечового мі-
хура.

Ендометріоз спостерігається дуже
рідко. При цистоскопії виявляється
пухлиноподібний утвір, якій склада-
ється з множинних кіст.

Л і к у в а н н я . При таких пухли-
нах виконують трансуретральну ре-
зекцію пухлини з обов'язковим гісто-
логічним дослідженням.

Рак сечового міхура є частим за-
хворюванням сечового міхура (близь-
ко 3...4% всіх злоякісних пухлин). У
світі щороку реєструється майже 200
тисяч випадків раку сечового міхура.
На жаль, у 50% хворих захворювання
діагностується на пізніх стадіях.

Міжнародна гістологічна класифікація
пухлин сечового міхура

I. Епітеліальні:
1. Перехідно-клітинна папілома
2. Перехідно-клітинна папілома,
інвертований тип
3. Плоскоклітинна папілома
4. Перехідно-клітинний рак
5. Вид перехідно-клітинного раку:
— з плоскоклітинною метаплазією
— з залозистою метаплазією
— з плоскоклітинною і залозистою
метаплазією
6. Плоскоклітинний рак
7. Аденокарцинома
8. Недиференційований рак

II. Неепітеліальні:
1. Доброякісні (фіброма, нейрофібро-
ма, ангіома, ліпома);
2. Злоякісні (саркоми):
— рабдоміосаркома
— інші новоутвори

III. Змішані пухлини:
— феохромацитома
— лімфома
— злоякісна меланома
— інші новоутвори

IV. Метастатичні та вторинні пухлини
V. Некласифіковані пухлини
VI. Непухлинні зміни епітелію
VII. Пухлиноподібні ураження.

Розрізняють чотири стадії ракової
пухлини: І — пухлинна інфільтрація
лише слизової оболонки і підслизо-
вого шару; II — початок інфільтрації
м'язового шару органа; III — пророс-
тання всього м'язового шару; IV —
проростання за межі органа. Найчас-
тіше метастазування спостерігається
у регіонарні лімфатичні вузли. Пух-
лини вздовж сечових шляхів поши-
рюються імплантацією.

У практичній роботі використову-
ють класифікацію за TNM.

Т — первинна пухлина:
Тх — первинну пухлину неможливо діаг-

ностувати;
То — ознак первинної пухлини немає;
Т.а — карцинома in situ;
Та — неінвазивна папілярна карцинома;
Tj — пухлина уражує тканину підепітеліа-

льного шару;
Т2 — пухлина поширюється на м'язовий

шар;
Т2а — пухлина поширюється на поверхне-

вий м'язовий шар;
Т2Ь — пухлина поширюється на глибокий

м'язовий шар;
Т3 — пухлина поширюється на паравези-

кальну клітковину;
Т3а — проростання виявляється мікроско-

пічно;
Т3в — проростання виявляється макроско-

пічно;
Т4 — пухлина поширюється на передміху-

рову залозу, матку, вагіну, черевну стінку.
N — регіонарні лімфатичні вузли:
Nx — бракує даних для оцінки регіонарних

лімфатичних вузлів;
No — при обстеженні немає змін регіонар-

них лімфатичних вузлів;
Nj — метастаз у регіонарному лімфатично-

му вузлі (до 2 см);
N2 — метастаз в одному або декількох ре-

гіонарних лімфатичних вузлах (до 5 см)
N3 — метастази в лімфатичних вузлах

(більш ніж 5 см).
М — віддалені метастази:
Мх — визначити віддалені метастази немо-

жливо;
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м„ віддалені метастази відсутні;
М, — визначаються віддалені метастази;
G — гістологічні категорії:
Gx — ступінь диференціації неможливо ви-

значити;
Gj — високий ступінь диференціації;
G2 — середній ступінь диференціації;
G3 — низький ступінь диференціації.

С и м п т о м а т и к а та д і а г н о с -
т и к а . Ранні стадії раку сечового мі-
хура перебігають без симптомів. Най-
частіша ознака пухлини сечового мі-
хура — гематурія, зазвичай безформ-
ними згустками. Профузна гематурія
може призвести до тампонади сечо-
вого міхура згустками крові. Рак, що
глибоко інфільтрував стінку сечово-
го міхура (II-IV стадії), спричиняє біль
наприкінці акту сечовипускання і
часте сечовипускання. При локаліза-
ції пухлини у шийці сечового міхура
може спостерігатись странгурія. При
прогресуванні процесу приєднуються:
біль над лобком, у промежині, в хреб-
ті, з'являється анемія.

Якщо пухлина стискає або пророс-
тає в інтрамуральний відділ сечоводу,
з'являється біль у нирці, а при двобі-
чному ураженні виникає двобічний
уретерогідронефроз і симптоми хро-
нічної ниркової недостатності.

Основний метод виявлення пухлин
сечового міхура — цистоскопія. Но-
воутворення на тонкій ніжці, оточене
незміненою слизовою оболонкою, ха-
рактерне для папіломи. Широка осно-
ва пухлини, короткі товсті її ворсин-
ки або їх відсутність, бульозний набряк
навколо пухлини є типовими ознака-
ми раку. Гістологічне дослідження
шматочка пухлини, взятого через опе-
раційний цистоскоп, дає змогу відріз-
нити пухлину від грануляційної тка-
нини, запального процесу, але не зав-
жди вдається визначити доброякіс-
ність або злоякісність пухлини.

Інформативним є дослідження сечі
на атипові клітини. Інфільтруючий
ріст пухлини можна виявити при бі-
мануальному дослідженні під нарко-
зом. При цистографії виявляють де-
фект наповнення, асиметрію, деформа-
цію контурів сечового міхура.

Глибину проростання пухлини у
стінку сечового міхура, її розміри, стан

суміжних органів, лімфатичних вуз-
лів, нирок можна визначити за допо-
могою ультразвукового сканування
комп'ютерної томографії. Ультразву-
кове дослідження дає змогу також
запідозрити пухлину сечового міху-
ра на перших етапах діагностики, при
профілактичних обстеженнях.

Деяку інформацію, зокрема про
втягнення у процес тазової кліткови-
ни, можна одержати при тазовій ар-
теріографії і венографії. Лімфографія
та ізотопне лімфосканування або лім-
фосцинтиграфія виявляють ознаки
ураження регіонарних лімфатичних
вузлів. Необхідні також рентгеноло-
гічне і ультразвукове дослідження
верхніх сечових шляхів.

Слід пам'ятати, що пухлина сечо-
вого міхура може бути імплантацій-
ним метастазом папілярної пухлини
миски або сечоводу.

Л і к у в а н н я . Папіломи сечового
міхура видаляють шляхом їх тран-
суретральної електрорезекції з гісто-
логічним дослідженням видаленої
пухлини. Надзвичайно рідко при ве-
ликих розмірах папіломи електроре-
зекцію можна виконувати на відкри-
тому сечовому міхурі.

При поверхневих ракових пухли-
нах Т1( (карцинома in situ),Ta (неінва-
зивна папілярна карцинома), Tt (пух-
лина уражує тканину підепітеліально-
го шару) і рідко Т2 (пухлина поши-
рюється на поверхневий м'язовий
шар) застосовують хірургічне втру-
чання — найчастіше трансуретраль-
ну резекцію сечового міхура.

Ефективність трансуретральних
резекцій при поверхневих формах
раку сечового міхура є дуже високою
(в стадії Та — до 80...90%), тому такі
втручання вважаються "золотим ста-
ндартом" у лікуванні поверхневих
форм раку сечового міхура. У після-
операційний період необхідно зас-
тосовувати локальну імунотерапію
або локальну хіміотерапію. В остан-
ні роки з метою лікування поверх-
невих форм раку сечового міхура ви-
користовують різні види лазерів.
Усі трансуретральні втручання вима-
гають високої кваліфікації хірурга-
уролога.
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При розташуванні пухлини в ді-
лянці вічка сечоводу з блоком нирки
іноді вдаються до резекції пухлини і
пересадження сечоводу у залишену
частину сечового міхура (уретероци-
стоанастомоз).

При обширному пухлинному ура-
женні сечового міхура, пухлинах Т2 і
Т3 (інвазивні стадії пухлини), часто
рецидивуючих пухлинах Tj здійсню-
ють радикальну цистектомію. Ця опе-
рація передбачає видалення сечового
міхура з передміхуровою залозою, сі-
м'яними міхурцями, клітковиною
малого таза і місцевими лімфатични-
ми вузлами; формування "нового"
сечового міхура зі сегмента тонкої
кишки або пересадження сечоводів в
ізольований сегмент тонкої кишки,
який виводиться на шкіру (операція
Bricker) або пересадження сечоводів
у сигмоподібну кишку (уретеросигмо-
анастомоз) або (при порушеному то-
нусі сечоводів) у шкіру (уретерокута-
неостомія), або уретероуретероанаста-
моз із встановленням перкутанної
нефростоми. Дві останні операції мо-
жна застосовувати і при іноперабіль-
ному раку сечового міхура, щоб по-
збутися дизурії або ниркової недоста-
тності внаслідок стискання пухлиною
інтрамуральних відділів сечоводів.

Усі радикальні операції повинні
супроводжуватися видаленням регі-
онарних лімфатичних вузлів — тазо-
вою лімфаденектомією.

Основними ускладненнями успіш-
но виконаних операцій є: гіпокаліє-
мія і дефіцит вітаміну В12 при вико-
ристанні сегмента товстої кишки, гі-
перхлоремічний ацидоз. Необхідно
створювати резервуар з низьким ти-
ском, забезпечувати нормальні міху-
рово-сечівникові співвідношення при
таких операціях.

Основними скаргами пацієнтів піс-
ля подібних оперативних втручань є:
порушення функції нирок (5...7%),
еректильна дисфункція (35... 100%),
нетримання сечі — (15...30%).

У деяких неоперабельних випадках
і масивних кровотечах можна вико-
ристовувати лігування внутрішньої
здухвинної артерії з надміхуровим
відведенням сечі.

У світі продовжується пошук ме-
тодик радикального оперативного лі-
кування раку сечового міхура зі збе-
реженням судинно-нервових пучків,
які відповідають за ерекцію для по-
кращення якості життя цієї скла-
дної категорії пацієнтів.

Променеву терапію пухлин сечово-
го міхура зазвичай застосовують у
перед- і післяопераційний період, а
при іноперабельних пухлинах — як
самостійний, але паліативний метод
лікування.

Хіміотерапія. Із хіміотерапевти-
чних засобів ефективними є проти-
пухлинні антибіотики, цистостатики,
їх комбінації за різними схемами.
На пухлини сечового міхура впли-
вають: фторафур, фторурацил, адрі-
аміцин, метатрексат, блеоміцин, мі-
томіцин С, дийодбензотеф, цисплатин,
вінбластин, циклофосфан. Результа-
тивним є системне застосування до-
ксорубіцину, метотрексату, цисплати-
ну, вінбластину.

Ефективною є також локальна хі-
міотерапія. Після оперативного ліку-
вання необхідна локальна хіміопро-
філактика поверхневих форм раку
сечового міхура. З цією метою вико-
ристовують: 1) мітоміцин С (20...60 мг
на 30...40 мл фізрозчину, курс — 8-20
інсциляцій 1 раз на тиждень; 2) Тіо-
Теф (20...60 мг на 50 мл фізрозчину,
курс 8-10 інсциляцій 1-2 рази на ти-
ждень); 3) адріаміцин і фарморубіцин
(50 мг на 50 мл фізрозчину, курс — 8-
24 інсциляцій 1 раз на тиждень, а від-
так 1 раз на місяць протягом 12-24
місяців).

У клінічній практиці методом ви-
бору профілактики поверхневих пух-
лин сечового міхура є локальна іму-
нотерапія вакциною BCG. Використо-
вуються різні схеми, але оптимальною
є така: 100 мг 1 раз на тиждень — 8-10
тижнів, потім 1 раз на місяць протя-
гом 4-6 місяців, відтак 1 раз на
2-3 місяці — упродовж кількох років.

Хіміо- та імунотерапію іноді засто-
совують як лікувальний метод. Зок-
рема показанням до імунотерапії ва-
кциною BCG в останні роки є рак in
situ. Уводити вакцину BCG при ви-
никненні найменшої уретрорагії за-
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бороняється через можливість розвит-
ку ускладнень, зокрема, навіть BCG-
сепсису.

Після оперативного лікування з
метою своєчасного виявлення рециди-
ву хворі повинні проходити цисто-
скопічний контроль: протягом пер-
шого року — кожних 3 місяці, протя-
гом другого — обов'язково кожних 6
місяців, а відтак 1 раз на рік.

пухлини СЕЧОВИПУСКНОГО
КАНАЛУ (СЕЧІВНИКА)

Пухлини сечовипускного каналу (се-
чівника) трапляються відносно рідко.
Вони поділяються на доброякісні і
злоякісні, причому доброякісні вини-
кають частіше, особливо у жінок. Зло-
якісні пухлини уретри реєструються
надзвичайно рідко.

У чоловіків пухлини сечівника
трапляються порівняно рідко. Виня-
тком є папіломи, так звані гострокін-
цеві кондиломи човникоподібної
ямки. Хворіють зазвичай особи серед-
нього віку.

Доброякісні пухлини поділяються
на уретральні (папіломи, поліпи, кон-
диломи) і парауретральні (міоми, фіб-
роми, фіброміоми, ангіоми, нейрофіб-
роми). У чоловіків частіше виника-
ють гострокінцеві кондиломи, поліпи
і папіломи, у жінок — поліпи, рідше —
папіломи. За мікроскопічною будовою
поліп сечовипускного каналу є добро-
якісною пухлиною (папілома, адено-
ма), але може перетворюватися у зло-
якісну.

С и м п т о м а т и к а та д і а г н о с -
т и к а . У жінок такі пухлини вияв-
ляють під час профілактичних огля-
дів. Іноді жінок турбують дизурія,
контактні кровотечі, біль під час ста-
тевого акту, рухів, нетримання сечі. У
чоловіків спостерігаються характер-
ні зміни струменя сечі, дизурія, урет-
рорагія або ініціальна гематурія, при
пухлинах заднього відділу сечівника —
більш виражена дизурія, гемоспермія.

Діагностика пухлин сечівника не
становить труднощів. Діагноз ґрунту-
ється на даних загального огляду, па-
льпації, уретрографії, уретроскопії,

цитологічного дослідження, біопсії.
Важливо відрізнити поліп від зовні
подібного до нього пролапсу жіночо-
го сечовипускного каналу, при якому
стінка його легко вправляється.

Л і к у в а н н я . В останні роки за-
стосовують декілька різних методів
лікування доброякісних пухлин сечі-
вника: звичайне хірургічне висічен-
ня, трансуретральну резекцію, лазер-
не висічення, електрорезекцію, кріо-
деструкцію. Поліпи і папіломи під-
лягають висіченню в межах здорових
тканин. Карункули, досягнувши вели-
ких розмірів, можуть виразкуватись,
кровоточити. Рекомендується висічен-
ня карункула або його кріодеструк-
ція. Пухлини в глибоких відділах
сечівника висікають за допомогою
резектоскопа (ТУР). При множинних
ураженнях слизової застосовують ба-
гаторазове оперативне лікування з
інтервалами 4-7 діб. Ендоскопічні
операції не завжди можливі, особли-
во при стриктурах сечівника. У та-
ких випадках розтинають сечівник,
видаляють папілому, зашивають сечі-
вник.

Поліпи та інші доброякісні пухли-
ни жіночого сечовипускного каналу
(сечівника) лікують оперативно: ви-
конують клиноподібну або циркуляр-
ну резекцію уретри в межах здоро-
вих тканин. Консервативні методи
лікування поліпа, особливо припікан-
ня хімічними речовинами або елект-
ричним струмом, не тільки не забез-
печують цілковитої руйнації поліпа
і не гарантують від рецидиву, а й спри-
яють росту і малігнізації його.

Рак сечівника трапляється рідко.
Жінки хворіють у 3-6 разів частіше
за чоловіків. В останні роки з'явило-
ся чимало повідомлень про взаємо-
зв'язок раку сечового міхура з раком
сечівника.

Рак сечівника у жінок. Найчасті-
ше уражується зовнішній отвір сечі-
вника. За гістологічною будовою у
90% випадків спостерігається плос-
коклітинний рак, рідко — аденокар-
цинома. Метастазує рано лімфоген-
ним шляхом в регіонарні лімфати-
чні вузли (здухвинні, тазові, заочере-
винні).
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Згідно з Міжнародною класифіка-
цією за системою TNM, рак сечівника
у жінок класифікують таким чином:

Т — первинна пухлина
Т.в — карцинома in situ;
Тя — неінвазивна папілярна карцинома;
Т, — пухлина, обмежена нижньою полови-

ною сечівника, рухома;
Т, — пухлина, що виникла у нижній поло-

вині сечівника, поширюється на вульву та не
поширюється на верхню половину сечівника,
рухома;

Т3 — пухлина, що виникла у верхній поло-
вині сечівника або поширюється на верхню
половину сечівника чи на сечовий міхур, зали-
шається рухомою;

Тл — пухлина поширюється на навколиш-
ні структури, вульву, сечовий міхур, нерухома.

N — регіонарні лімфатичні вузли:
No — лімфатичні вузли не пальпуються;
N, — однобічні рухомі лімфатичні вузли;
N2 — двобічні рухомі лімфатичні вузли;
N3 — нерухомі лімфатичні вузли.
М — віддалені метастази:
Мо — віддалені метастази відсутні;
Мг — визначаються віддалені метастази.

С и м п т о м а т и к а та д і а г н о с -
т и к а . Проявами захворювання є кро-
вотечі, розлади сечовипускання: утру-
днення, що супроводжується болючі-
стю, розбризкуванням струменя сечі.

Зазвичай виявляють пухлини гіне-
кологи і скеровують хвору на консу-
льтацію до уролога. Діагноз ґрунту-
ється на даних огляду хворої, пальпа-
ції, цитологічного дослідження, біопсії,
лімфаденографії, ультразвукового об-
стеження, комп'ютерної томографії.

Л і к у в а н н я може бути операти-
вним, променевим, комбінованим. Опе-
ративне лікування полягає у резекції
уретри і регіонарній лімфаденектомії
в поєднанні з променевою терапією. На
пізніх стадіях застосовують одночас-
но видалення лонних кісток, симфізе-
ктомію, резекцію сечостатевої діафра-
гми, при необхідності органів таза.
Променеву терапію призначають та-
кож як самостійний метод лікування.

Рак сечівника у чоловіків трапля-
ється дуже рідко. Зазвичай спостері-
гається плоскоклітинний рак, що ме-
тастазує у здухвинні і тазові лімфа-
тичні вузли.

С и м п т о м а т и к а та д і а г н о -
с т и к а . На початкових стадіях пере-
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біг безсимптомний. Надалі типовою є
така симптоматика: зміни струменя
сечі, странгурія, уретрорагія або ініці-
альна гематурія.

Діагностика полягає в огляді хво-
рого, пальпації, цитологічному дослі-
дженні, біопсії, ультразвуковому дослі-
дженні, застосуванні комп'ютерної
томографії, уретрографії та уретроско-
пії.

Л і к у в а н н я комбіноване (хірур-
гічне з променевою терапією).

Залежно від стадії та локалізації
пухлини індивідуально визначають
об'єм оперативного втручання.

При локалізації пухлини біля зо-
внішнього отвору сечівника і пророс-
тання лише у слизову оболонку вда-
ються до меатотомії, резекції сечови-
пускного каналу з видаленням лім-
фатичних вузлів при необхідності. У
післяопераційний період призначають
променеве лікування. Ураження пе-
нальної частини уретри потребує ам-
путації статевого члена з подальшою
променевою терапією кукси та зони
регіонарного метастазування. В остан-
ній стадії вдаються до емаскуляції з
промежинною уретрокутанеостомією.
При необхідності виконують цистек-
томію, простатоуретроектомію, цистп-
ростатектомію, тазову та здухвинну
лімфаденектомія.

Хіміотерапію використовують
лише при метастазах раку в уретру
(вінбластин, цисплатин, метотрексат,
адріаміцин). Ефективність цієї тера-
пії низька.

НЕОРГАННІ ЗАОЧЕРЕВИННІ

пухлини
До цієї групи належать новоутвори,
які розвиваються з різноманітних
тканин заочеревинного простору:
жирової, сполучної тканини, фасцій,
нервів, судин, симпатичної нервової
тканини. Із усіх онкологічних захво-
рювань заочеревинні пухлини стано-
влять 0,1...0,5% випадків. Поділ та-
ких пухлин на доброякісні та злоякі-
сні є умовним: дуже часто доброякіс-
ні пухлини дають рецидиви і харак-
теризуються інфільтративним рос-
том. Злоякісні пухлини поділяють на:
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1) злоякісні рецидивуючі пухлини
м'яких тканин, що не метастазують
(високодиференційовані пухлини —
міксоїдна ліпосаркома, диференційо-
вана фібросаркома, міксоми, ембріона-
льні фіброми, ліпоми); 2) метастазую-
чі злоякісні рецидивуючі пухлини
м'яких тканин — справжні злоякісні
пухлини (саркоми).

С и м п т о м а т и к а та д і а г н о с -
т и к а . Клінічні прояви визначають-
ся не лише гістологічною будовою, ва-
жливими є локалізація та розміри
пухлини. Початкові стадії захворю-
вання перебігають безсимптомно.
Надалі характерними є загальні сим-
птоми: слабість, схуднення, біль у че-
ревній порожнині та в поперековій
ділянці, нудота, підвищення темпера-
тури тіла. У разі поширення пухлин-
ного процесу на кишки виникає киш-
кова непрохідність, при стисненні се-
чового міхура — дизурія, при пророс-
танні пухлини у паравертебральні
нервові корінці та кістки — вираже-
ний больовий синдром та неврологіч-
ні розлади. Стиснення нижньої порож-
нистої вени призводить до набряку
нижніх кінцівок. У деяких випадках
пухлинний процес може симулювати
клінічні прояви пухлини нирки.

Основними методами діагностики
є ультразвукове дослідження та рент-
генівська комп'ютерна томографія,
магнітно-резонансна томографія. Дані
клінічного дослідження дають підста-
ву лише запідозрити пухлину заоче-
ревинного простору. Інформативними
є оглядова та екскреторна урографія,
за допомогою яких можна оцінити
співвідношення між сечовими шля-
хами та пухлиною. Важливою та ін-
формативною є ангіографія, яка на
даний час використовується лише для
уточнення локалізації пухлини та
ступеня залучення магістральних су-
дин, що допомагає чітко визначити
тактику лікування.

В останні роки все ширше застосо-
вується пункційна біопсія заочеревин-
них пухлин з подальшим гістологіч-
ним дослідженням матеріалу.

Л і к у в а н н я . Неорганні заочере-
винні пухлини малочутливі до хіміо-
препаратів та променевої терапії. Ви-

нятком є лімфосаркома та веретено-
клітинна саркома, які видаляють піс-
ля променевої терапії. Єдиним ради-
кальним методом лікування є опера-
тивний. Проте не у всіх випадках вда-
ється виконати радикальні операції.
Тому часто використовують комбіно-
ване лікування.

При хіміотерапії призначають ци-
клофосфан, адріаміцин, метотрексат,
вінкристин, цисплатин. Здебільшого
хіміотерапію використовують для лі-
кування метастазів і рецидивів. Мо-
жливе застосування імунотерапії.
Ефективність цих методів лікування
низька.

Передопераційна променева тера-
пія зазвичай не рекомендується. Про-
меневу терапію призначають при не-
операбельних пухлинах; при ново-
утвореннях, чутливих до променевої
терапії (лімфоми); як доповнення до
хірургічного лікування пухлин, чут-
ливих до променевої терапії; у після-
операційний період, якщо видалена
частина пухлини; при рецидивах пу-
хлин, які не підлягають хірургічному
лікуванню.

Р о з д і л 24

пухлини чоловічих
СТАТЕВИХ ОРГАНІВ

ПУХЛИНИ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ
ЗАЛОЗИ

Доброякісна гіперплазія передміхуро-
вої залози (ДГПЗ). На позначення цьо-
го захворювання в Україні користу-
ються терміном "аденома передміху-
рової залози". Проте, на думку біль-
шості урологів, перша назва повніше
відображає патогенез захворювання.

Це захворювання виникає перева-
жно у чоловіків віком понад 50 ро-
ків, причому частота його виникнен-
ня збільшується з віком. Епідеміоло-
гічні дані свідчать, що гістологічні
ознаки ДГПЗ наявні у 50% чоловіків
у віці від 50 до 60 років і у 80...90%
чоловіків у віці від 70 до 80 років.

За даними Інституту урології та
нефрології АМН України захворюва-
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ність на ДГПЗ в Україні становить
1765,5 на 100 тис. чоловіків, що в аб-
солютних цифрах досягає 1 100 000
хворих, які потребують урологічного
спостереження та лікування. З огля-
ду на тенденцію до зростання пито-
мої ваги людей похилого віку в Укра-
їні, кількість пацієнтів із ДГПЗ зрос-
татиме.

Основними факторами ризику роз-
витку ДГПЗ є: вік хворого, нормаль-
на фукція яєчок, а також цукровий
діабет, артеріальна гіпертензія, цироз
печінки.

Національна та расова приналеж-
ність, сексуальна активність, паління,
особливості харчування не мають
принципового значення як фактори
розвитку ДГПЗ.

Гормональна регуляція передмі-
хурової залози. Передміхурова зало-
за є гормонально залежним органом.
Контроль здійснює гіпоталамо-гіпо-
фізарно-гонадна система. Розвиток і
функція передміхурової залози зале-
жать від концентрації тестостерону у
сироватці крові (рис. 69).

У гіпоталамусі відбувається секре-
ція гонадотропін-релізинг-гормону,
який регулює секрецію лютеїнізуючо-
го (ЛГ) і фолікулостимулюючого
(ФСГ) гормонів. ЛГ стимулює пролі-
ферацію гранулоцитів яєчка, синтез
тестостерону. Синергічно з ЛГ діє про-
лактин і стимулює синтез тестостеро-
ну. Пролактин стимулює продукцію
С1Я стероїдів наднирковими залозами.
Функцію надниркових залоз регулює
аденокортикотропний гормон, який
продукується в гіпофізі.

Тестостерон є основним чоловічим
статевим гормоном, який секретуєть-
ся яєчками (90%) і лише незначна кі-
лькість (10%) утворюється внаслідок
перетворень С1]9 стероїдів. На сьогодні
відомо, що надниркові андрогени пе-
ретворюються у простатичний дегід-
ротестостерон. 2% тестостерону цир-
кулює в крові у вільному стані, 98%
зв'язані з глобулінами та альбуміна-
ми. Головним органом-мішенню тес-
тостерону є передміхурова залоза. Те-
стостерон потрапляє в клітину шляхом
пасивної дифузії. У клітині відбува-
ється метаболізм тестостерону. Під

впливом 5а-редуктази тестостерон
трансформується в його активний ме-
таболіт дегідротестостерон (ДГТ). Ак-
тивність ДГТ удвічі вища, ніж актив-
ність тестостерону. Потім ДГТ зв'я-
зується зі специфічним рецептором
андрогена (РА), проникає в ядро клі-
тини, ініціює синтез рибонуклеїнової
кислоти (РНК) і, як наслідок, стиму-
лює утворення специфічних ферментів
і білків органа-мішені. При цьому від-
бувається трансформація власне РА,
відділення від нього білків теплового
шоку, внаслідок чого підвищується
аффінність РА до елементів ДНК. Ком-
плекс РА-ДГТ зв'язується з даними
елементами та ініціює транскрипцію.
Значна частина андрогенів виділяєть-
ся нирками. Зі сечею виділяються ней-
тральні 17-КС.

Зазначимо, що тестостерон, ДГТ,
естрадіол впливають на синтез гона-
дотропін-релізинг-гормону за принци-
пом зворотного зв'язку. Вони знижу-
ють чутливість до нього гіпофіза, від-
повідно знижується синтез ЛГ. ФСГ
впливає на сустентоцити яєчок. Сус-
тентоцити секретують інгібін, який за
принципом зворотного зв'язку при-
гнічує синтез ФСГ.

У чоловіків після 40 років відбу-
вається гормональна перебудова. Змі-
нюється концентрація гормонів у си-
роватці крові, пороги чутливості до
впливу статевих гормонів. Андроген-
на недостатність суттєво впливає на
морфологічний і функціональний стан
основних органів-мішеней. Виникнен-
ня і прогресування ДГПЗ є наслідком
складних гормонально-ензиматичних
процесів при порушенні механізмів
регуляції в системі передміхурова
залоза—гонади—надниркові залози—
гіпофіз—гіпоталамус.

У сучасній урології є п'ять основ-
них гіпотез розвитку ДГПЗ:

1) ДГТ-теорія;
2) теорія стовбурової клітини;
3) теорія андрогенно/естрогенного

дисбалансу;
4) теорія стромально-епітеліальних

співвідношень;
5) теорія пригнічення апоптозу.
У розвитку ДГПЗ провідну роль

відіграє порушення гормонального ба-
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Епітелій Стимулятори
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Рис. 69. Регуляція росту передміхурової залози:

Т — тестостерон; ДГТ — дегідротестостерон; Е — естрогени; ЕР — естрогенні рецептори; АР — андрогенні
рецептори; 5а-Р—5а-редуктаза (за Griffiths et al., 1996).
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лансу. Проте одних тільки змін гор-
монального балансу недостатньо для
розвитку ДГПЗ. Етіологія і патогенез
ДГПЗ є складними і багатофакторни-
ми. Причина розвитку ДГПЗ пов'я-
зана з особливостями міжклітинного
співвідношення безпосередньо в тка-
нині передміхурової залози, порушен-
нями місцевих механізмів регуляції
ії нормального росту і функціонуван-
ня на фоні гормонального дисбалан-
су. Особливе значення надається спів-
відношенню строми та епітелію перед-
міхурової залози, яке існує ще в пері-
од ембріонального розвитку і надалі
впливає на процеси її нормального
росту і на виникнення патологічного
процесу.

Доведено також значення різних
факторів росту у розвитку ДГПЗ. Фа-
ктори росту — пептиди, які стимулю-
ють або інгібують процеси проліфера-
ції і життєдіяльності клітин передмі-
хурової залози. Існує три групи фак-
торів росту: фібробласти, епідермаль-
ні та трансформуючі фактори росту.
Вони синтезуються клітинами і мо-
жуть впливати на рецептори: відда-
лених клітин (ендокринний вплив),
сусідніх клітин (паракринний вплив),
власної клітини (автокринний вплив).
У нормі ці фактори регулюють проце-
си росту в передміхуровій залозі: 1)
стимулюють ріст — епідермальний фа-
ктор росту (EGF), трансформуючий фа-
ктор росту (TGF-a), основний фактор
росту фібробластів (bFGF); 2) інгібу-
ють ріст — трансформуючий фактор
росту (TGF-(3). Останні дослідження
свідчать, що епітеліальна проліферація
стимулюється не тільки андрогенами,
а й великою мірою факторами росту.
Одним з факторів росту, який суттєво
впливає на проліферацію в передміху-
ровій залозі, є основний фактор росту
фібробластів (bFGF). Значну увагу при-
діляють впливові на епітелій фактору
росту фібробластів-7 (FGF-7), фактору
росту кератиноцитів (KGF).

Беручи до уваги світовий досвід
вивчення проблеми розвитку ДГПЗ,
можемо дійти чіткого висновку, що
ДГПЗ є гормонально залежним захво-
рюванням. У нормальній передміху-
ровій залозі процеси проліферації,

життєдіяльності, смерті клітин пере-
бувають у динамічній рівновазі та
підтримуються необхідним рівнем
андрогенів. Багато факторів вплива-
ють на ці процеси в передміхуровій
залозі. Основне значення в розвитку
ДГПЗ належить факторам росту, які
передусім впливають на проліфера-
цію клітин передміхурової залози.
Ефект естрогенів реалізується на рів-
ні стромальної тканини при синерге-
тичному впливі андрогенів.

Регуляція процесів росту є дуже
складною. Вона залежить від співвід-
ношення стимулюючих та інгібуючих
факторів, які впливають на проліфе-
рацію і "запрограмовану" смерть клі-
тин. Порушення співвідношення цих
факторів призводить до розвитку па-
тологічного процесу.

М о р ф о л о г і я Д Г П З . У 1 9 5 3 р .
Gil-Vernnet дав визначення ДГПЗ. На
його думку, ДГПЗ — це неопроліфі-
рація стромальної і залозистої тка-
нин з формуванням нових залозис-
тих утворів.

Існує багато класифікацій морфо-
логічної будови ДГПЗ. За класифіка-
цією Н.А.Лопаткіна (1974), розрізня-
ють такі гістологічні форми ДГПЗ:
залозисту (аденома), фіброзну (фібро-
аденома), міоматозну (аденоміома),
змішану. А ось як виглядає Міжнаро-
дна гістологічна класифікація (ВООЗ):

А. Вузлувата гіперплазія.
Б. Інші форми гіперплазії:
1. Гіперплазія, яка пов'язана з ат-

рофією (простатрофічна гіперплазія).
2. Вогнищева внутрішньоацинар-

на гіперплазія (вторинна гіперплазія).
3. Гіперплазія базальних клітин.
Доброякісні пухлини передміхуро-

вої залози бувають епітеліальними
(папілярна, базально-клітинна адено-
ми) і мезенхімальними (фіброма).

Результати гістологічних дослід-
жень свідчать, що початкові зміни при
ДГПЗ характеризуються появою стро-
мальних вузликів. Вони індукують
подальшу проліферацію епітелію з
формуванням нових залозистих стру-
ктур.

Первинні вогнища гіперплазії роз-
поділяються неоднорідно в передмі-
хуровій залозі. Проте переважно вони
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з являються в медіальній частині пе-
рехідної зони. Наслідком поступово-
го гістогенезу ДГПЗ є розвиток кліні-
чних симптомів.

С и м п т о м а т и к а і к л і н і ч -
н и й п е р е б і г . Розміри ДГПЗ різні.
Маса її може сягати від 5-10 до 200 г
і більше. У міру свого росту ДГПЗ
спричиняє стискання, видовження і ви-
кривлення простатичного відділу се-
човипускного каналу (сечівника), що
призводить спочатку до почастішан-
ня, а відтак до утруднення сечовипус-
кання. Виникає інфравезикальна об-
струкція. Підвищений внутрішньомі-
хуровий тиск і стискання ДГПЗ інтра-
муральних відділів сечоводів спричи-
няє послаблення тонусу верхніх сечо-
вих шляхів і зниження функції ни-
рок. Розвивається хронічна ниркова
недостатність, яка поступово прогресує.

Перебіг хвороби поділяють на три
стадії, що характеризуються не роз-
міром ДГПЗ, а ступенем спорожнен-
ня сечового міхура. Ще Guyon на по-
чатку XX ст. розрізняв три стадії
ДГПЗ: компенсації, субкомпенсації,
декомпенсації.

Симптоми першої стадії — часте
сечовипускання уночі, помірне його
утруднення, повільний струмінь сечі.
Сечовий міхур спорожняється повніс-
тю завдяки компенсаторній гіпертро-
фії детрузора. Коли резервні сили де-
трузора закінчуються, хвороба перехо-
дить у другу стадію, основною озна-
кою якої є наявність залишкової сечі
внаслідок появи гіпотонії м'язової
стінки сечового міхура. Кількість за-
лишкової сечі зростає до 100...200 мл і
навіть більше. Внаслідок цього сечо-
випускання стає частим також удень,
значно утрудненим, з'являється відчут-
тя неповного спорожнення сечового
міхура. Друга стадія через прогресу-
ючу декомпенсацію сечової системи за-
звичай переходить у третю. У третій
стадії ДГПЗ внаслідок атонії детру-
зора скоротлива здатність сечового
міхура зникає, він різко розтягнений,
іноді визначається візуально і пальпа-
торно як кулеподібний утвір внизу
живота. Унаслідок атонії не лише де-
трузора, а й внутрішнього сфінктера
сечового міхура сеча виділяється по

краплях спонтанно, а сечовий міхур
залишається наповненим. Таке поєд-
нання затримки і нетримання сечі на-
зивають парадоксальною ішурією. У
третій стадії розвивається хронічна
ниркова недостатність.

Таким чином, для першої стадії
доброякісної гіперплазії передміхуро-
вої залози характерна гіпертонія се-
чового міхура, для другої — гіпото-
нія, для третьої — його атонія.

Важливо знати, що порушення функ-
ціонування верхніх відділів сечових
шляхів і нирок не завжди відповідають
стадії захворювання за наведеною тра-
диційною класифікацією, оскільки мо-
жуть залежати не від порушення тону-
су сечового міхура, а від стискання ін-
трамуральних відділів сечоводів ДГПЗ
при її ретротригональному рості. Як
наслідок, навіть при цілковитому спо-
рожненні сечового міхура може розви-
ватися хронічна ниркова недостатність.

Ускладненнями доброякісної гі-
перплазії передміхурової залози є го-
стра затримка сечовипускання вна-
слідок набряку збільшеної передмі-
хурової залози через порушення діє-
ти або перетримання сечі, гематурія
внаслідок кровотечі з розширених вен
простатичного відділу сечовипускно-
го каналу і шийки сечового міхура,
гострі та хронічні запальні процеси у
сечостатевих органах, хронічна нир-
кова недостатність, а також камені у
сечовому міхурі.

Симптоматика ДГПЗ зумовлена:
змінами в нижніх сечових шляхах;
змінами у верхніх сечових шляхах,
нирках; ускладненнями захворюван-
ня. У механізмі виникнення і розви-
тку інфравезикальноі обструкції при
ДГПЗ розрізняють дві складові: ста-
тичну і динамічну.

Статична складова виникає внаслі-
док механічного стиснення сечівни-
ка ДГПЗ (обструктивні симптоми), ди-
намічна складова — внаслідок гіпер-
активності сс-адренорецепторів прос-
татичного відділу сечівника, передмі-
хурової залози, шийки сечового міху-
ра (іритативні симптоми). До обстру-
ктивних симптомів належать: утруд-
нене сечовипускання, млявий струмінь
сечі, подовження часу сечовипускан-
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ня, виділення сечі по краплях напри-
кінці акту сечовипускання, неповне
спорожнення сечового міхура, парадо-
ксальна ішурія, необхідність напру-
ження передньої черевної стінки під
час акту сечовипускання. До іритати-
вних симптомів належать: імперати-
вне неутримання сечі, часте сечови-
пускання малими порціями, імпера-
тивні позиви до сечовипускання.

Важливо пам'ятати, що подібна
симптоматика може бути наслідком
деяких неврологічних захворювань
з порушенням іннервації детрузора.
Подібні порушення спостерігаються
при паркінсонізмі, множинному
склерозі, порушеннях мозкового кро-
вообігу.

Д і а г н о с т и к а . Диференційнаді-
агностика ДГПЗ і вибір оптимально-
го методу лікування є надзвичайно
складною, актуальною і дискусійною
проблемою сучасної урології.

Обов'язковими методами дослі-
дження при ДГПЗ є: анамнез, вивчен-
ня скарг хворого з використанням

шкали якості життя пацієнта (QOL),
системи оцінки симптомів (I-PSS), фі-
зикальне обстеження, заповнення що-
денника сечовипускання, ректальне
пальцьове дослідження, оцінка функ-
ціонального стану нирок, загальний
аналіз сечі, визначення простатоспе-
цифічного антигена (PSA). Рекомен-
дованими методами дослідження є:
урофлоуметрія, ультразвукове визна-
чення кількості залишкової сечі. Фа-
культативними методами досліджен-
ня є: уродинамічне обстеження із ви-
значенням преше-флов (англ. pre-
ssure-flow), трансабдомінальне і транс-
ректальне ультразвукове досліджен-
ня, екскреторна урографія, уретроци-
стоскопія. Додатковими методами
дослідження є: мікційна цистоурет-
рографія, профілометрія сечівника,
електроміографія уретрального сфін-
ктера, уретрографія. При необхіднос-
ті виконують радіоізотопні дослі-
дження (ренографія, нефросцинтигра-
фія), аналіз простатичного соку, біо-
псію передміхурової залози.

Т а б л и ц я 2

Міжнародна система сумарної оцінки симптомів при захворюванні
передміхурової залози I-PSS та якості життя QOL
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Рис. 70. Типові форми урофлоуметричних кривих:

1 — норма; 2 — ДГПЗ; 3 — стриктура сечівника; 4 — сфінктерно-детрузорна дисинергія.

Збираючи анамнез, слід звернути
увагу на: термін захворювання, попе-
редні хірургічні операції на різних
органах (зокрема, на сечових шляхах),
стан нирок і сечових шляхів, супутні
захворювання, лікування з приводу
ДГПЗ та інших захворювань. Ці дані
необхідно оцінювати за Міжнародною
шкалою оцінки симптомів при захво-
рюваннях передміхурової залози (I-
PSS) і якості життя (QOL) (табл. 2).

Оцінюють симптоматику таким
чином: при I-PSS від 0 до 7 — незна-
чна вираженість симптомів, від 8 до
19 — помірна вираженість симптомів,
від 20 до 35 — значна вираженість
симптомів.

ДГПЗ переважно діагностують за
допомогою ректального пальцьового
дослідження, при якому через перед-
ню стінку прямої кишки виявляють
округлий симетричний безболісний
утвір рівномірної щільно-еластичної
консистенції з гладкою поверхнею.
Це дослідження дає змогу оцінити
розміри, консистенцію, конфігурацію
передміхурової залози і сім'яних мі-
хурців, визначити ознаки раку перед-
міхурової залози і сім'яних міхурців.
Після ректального пальцьового дослі-
дження визначати простатоспецифі-
чний антиген (PSA) можна лише че-
рез 10-14 діб.

Залишкову сечу також слід визна-
чити без катетеризації сечового міху-
ра: шляхом ультразвукового дослі-
дження або методом радіоізотопної

цистометрії. Ультразвукове дослід-
ження є необхідним для визначення:
стану нирок і верхніх сечових шля-
хів; стану сечового міхура; розмірів,
конфігурації, змін ехоструктури пе-
редміхурової залози, наявності і роз-
мірів середньої частки; наявності кон-
крементів у нирках, сечовому міхурі
та передміхуровій залозі. Трансрек-
тальне ультразвукове дослідження дає
змогу точніше визначити розміри, на-
прямок росту, ехоструктуру передмі-
хурової залози, виявляти ознаки раку
передміхурової залози. Здебільшого
ДГПЗ має гіперехогенну структуру.

Об'єктивним методом визначення
обструкції нижніх сечових шляхів є
урофлоумерія. Урофлоуметрія — ду-
же простий метод дослідження. її ре-
комендується застосовувати двічі-три-
чі при наповненні сечового міхура в
межах 150...300 мл і виникненні по-
зиву до сечовипускання. Для оцінки
урофлоуметричної кривої використо-
вують такі показники: максимальну
швидкість потоку сечі (Qmnx)> середню
швидкість потоку сечі (Q ), об'єм ви-
діленої сечі(Vc ), час сечовипускан-
ня (Tflow), час досягнення максимальної
швидкості сечовипускання (Тш.іх). При
інфравезикальній обструкції спосте-
рігається зменшення Qmax і Qav , збіль-
шується час сечовипускання. Значен-
ня Qnax понад 15 мл/с вважаються нор-
мальними (рис. 70).

Цистоманометрія — метод визна-
чення внутрішньоміхурового тиску на
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різних стадіях наповнення сечового
міхура. Під час наповнення можна
оцінити резервуарну функцію детру-
зора. За співвідношенням тиску та
об'єму сечового міхура можна визна-
чити еластичні властивості сечового
міхура. У нормі (норморефлекторний
сечовий міхур) позив до сечовипускан-
ня виникає при наповненні сечового
міхура до 100... 150 мл (внутрішньо-
міхуровий тиск — 7... 10 мм вод. ст.),
різко виражений позив виникає
при наповненні сечового міхура до
200...350 мл (внутрішньоміхуровий
тиск — 25...35 мм вод. ст.). Незнач-
не підвищення внутрішньоміхурово-
го тиску при значному наповненні се-
чового міхура (500...800 мл) назива-
ється гіпорефлекторним сечовим мі-
хуром.

Дослідження pressure-flow дає змо-
гу відрізнити при низькому Qn|ax ін-
фравезикальну обструкцію від пору-
шення функції детрузора. Реєструють
внутрішньоміхуровий тиск під час се-
човипускання з одночасним визна-
ченням швидкості потоку сечі. Осно-
вним параметром є тиск детрузора
при Qmax.

При цистографії одержують зобра-
ження ДГПЗ, яка випинає у сечовий
міхур, при цистоскопії діагностують
випини бічних і середньої часток
ДГПЗ у просвіт сечового міхура. Ци-
стоскопію, як і катетеризацію сечово-
го міхура, для діагностики при добро-
якісній гіперплазії передміхурової
залози застосовують рідко, щоб уник-
нути запальних ускладнень. Уретро-
цистоскопію використовують при ге-
матурії та для підготовки до ендоско-
пічних операцій. Цистографію і мік-
ційну цистоуретрографію здійснюють
низхідним шляхом як заключну фа-
зу екскреторної урографії.

Інформативними для обстеження
пацієнтів з ДГПЗ є рентгенівська ком-
п'ютерна томографія і магнітно-резо-
нансна томографія. Вони доповнюють
інформацію, яку отримують при по-
передньому ультразвуковому обсте-
женні передміхурової залози та інших
органів.

У ранній діагностиці ДГПЗ важ-
ливе значення мають профілактичні

ректальні дослідження чоловіків ві-
ком понад 45 років, які виконують
урологи, хірурги, проктологи.

Л і к у в а н н я . Проблема лікуван-
ня хворих на ДГПЗ залишається ак-
туальною. ДГПЗ здебільшого лікують
оперативно. На даний час "золотим
стандартом" у лікуванні ДГПЗ вважа-
ється трансуретральна резекція про-
стати (ТУРП), хоча не у всіх пацієн-
тів можна застосувати хірургічне лі-
кування через супутню патологію, яка
наявна у хворих старшого віку. Де-
які пацієнти надають перевагу меди-
каментозному лікуванню. Ось чому лі-
кування ДГПЗ є постійним об'єктом
дискусій. Одним із найбільш перспе-
ктивних напрямів у лікуванні ДГПЗ
є відмова від оперативного на користь
медикаментозного лікування.

Методи лікування ДГПЗ можна
поділити на три групи: медикамен-
тозна терапія, малоінвазивні методи
лікування, хірургічні методи лікуван-
ня. До медикаментозних методів лі-
кування належить застосування: 1)
інгібіторів 5-сс-редуктази; 2) а-адре-
ноблокаторів; 3) гормональних препа-
ратів (антиандрогени, андрогени, ест-
рогени, антиестрогени, аналоги LH-RH,
інгібітори ароматази; 4) фітотерапев-
тичні препарати, які чинять багато-
факторний вплив; 5) комбінації різ-
них препаратів. До малоінвазивних
методів лікування належать: проста-
тичні стенти; балонна дилятація, ен-
доскопічні термальні методи (інтер-
стиційна лазерна коагуляція, трансу-
ретральна голкова абляція — TUNA);
неендоскопічні термальні методи
(трансректальна фокусована ультра-
звукова термоабляція, трансректаль-
на мікрохвильова гіпертермія, транс-
уретральна мікрохвильова термотера-
пія, трансуретральна радіочастотна
термодеструкція, екстракорпоральна
піротерапія). До хірургічних методів
лікування належать: трансуретраль-
на резекція передміхурової залози,
трансуретральна електровапоризація
передміхурової залози, трансуретраль-
на вапорезекція передміхурової зало-
зи, трансуретральна електроінцизія
передміхурової залози, трансуретраль-
на ендоскопічна лазерна хірургія пе-
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редміхурової залози (інцизія, вапори-
зація, абляція, коагуляція), кріодест-
рукція передміхурової залози, різні
види відкритої аденомектомії.

Для оптимізації вибору методу лі-
кування ДГПЗ ми запропонували таку
клінічну класифікацію:

I стадія. Початкові розлади сечовипускан-
ня. За даними урофлоуметрії Qmall >15 мл/с.

Іа. Залишкової сечі немає, незначна вира-
женість симптомів (I-PSS).

їв. Наявна незначна кількість залишко-
вої сечі (до 100 мл) і/або помірна чи значна
вираженість симптомів (I-PSS).

II стадія. Помірних розладів сечовипускан-
ня. За даними урофлоуметрії: 10 мл/с < Qnlax

<15 мл/с.
Па. Залишкової сечі немає, незначна ви-

раженість симптомів (I-PSS).
Пв. Наявна незначна кількість залишко-

вої сечі (до 100 мл) і/або помірна чи значна
вираженість симптомів (I-PSS).

III стадія. Значні розлади сечовипускан-
ня. За даними урофлоуметрії: Qmax < 10 мл/с.

ІІІа. Залишкової сечі немає, незначна ви-
раженість симптомів (I-PSS).

11 In. Наявна незначна кількість залишко-
вої сечі (до 100 мл) і/або помірна чи значна
вираженість симптомів (I-PSS).

Ніс. Наявна значна кількість залишкової
сечі (>100 мл) і/або помірна чи значна вира-
женість симптомів (I-PSS), наявність усклад-
нень ДГПЗ.

У Іа стадії застосовують динаміч-
не спостереження, у їв стадії — меди-
каментозне лікування, у Па стадії —
медикаментозне лікування, у Пв ста-
дії — медикаментозне або малоінва-
зивне лікування, у ІІІа стадії — ме-
дикаментозне або малоінвазивне лі-
кування, у Шв і Шс стадіях оптималь-
ним є хірургічне лікування. Методом
вибору при середніх розмірах проста-
ти (до 80 см3) є трансуретральна резе-
кція передміхурової залози та її
модифікації, при значних розмірах
(понад 80 см3) — відкрита аденомек-
томія. Хірургічне лікування доціль-
не в разі неефективності медикамен-
тозного і малоінвазивного лікування
на різних стадіях захворювання. В
окремих випадках у Шв і Ніс стадіях
застосовують малоінвазивні методи
лікування.

М е д и к а м е н т о з н е л і к у в а н -
н я . Оскільки патогенез доброякісної

гіперплазії передміхурової залози не-
достатньо вивчений, немає єдиної ду-
мки щодо методів її лікування. В
останні роки з'явилися повідомлен-
ня про можливу медикаментозну ко-
рекцію порушень сечовипускання у
пацієнтів з ДГПЗ. Відомі декілька
природних та хімічних препаратів, які
покращують сечовипускання: пермі-
ксон (Pierre Fabre Medicament) — ек-
стракт з плодів віялолистої пальми
Serenoa repens; проскар (MSD) — ін-
гібітор 5-альфаредуктази; кардура
(Pfizer) — доксазозин, блокатор аль-
фа-1-адренорецепторів та інші препа-
рати.

Вираженість клінічних симптомів
ДГПЗ залежить не тільки від механі-
чного компоненту інфравезикальної
обструкції, спричиненого звуженням
простатичного відділу уретри адено-
матозними вузлами. Важливу роль у
виникненні цих симптомів відіграє
також динамічний компонент обстру-
кції. Відомо, що тонус нижніх сечо-
вивідних шляхів регулюється а-адре-
нергічною ланкою периферичної нер-
вової системи. Максимальна кількість
сс-адренергічних рецепторів розміще-
на в шийці сечового міхура, капсулі
простати та м'язових елементах про-
стати.

При цьому строма гіперплазованої
тканини (45% усієї маси пухлини)
складається на 60% із м'язових стру-
ктур. Таким чином, збільшення від-
сотка м'язових структур виконує ва-
жливу роль у патогенезі обструктив-
ної симптоматики. Виявлено не тіль-
ки те, що в стромі ДГПЗ локалізовані
переважно oij-адренорецептори (спів-
відношення (ctjicXjj— 4:1), а й те, що
о^-рецептори поділяються на сх]А, а і в ,
a1D. У гіперплазованій тканині перед-
міхурової залози домінують перева-
жно а1А-рецептори (a 1 A>a 1 D » ( a 1 B ) .

Стимуляція цих рецепторів при-
зводить до скорочення гладких м'я-
зів шийки сечового міхура, передмі-
хурової залози, а отже, збільшується
внутрішньоуретральний опір струме-
неві сечі. Блокування згаданих реце-
пторів медикаментозними засобами
сприяє розслабленню гладких м'язів,
зменшенню інфравезикальної обстру-
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кщї, завдяки чому нормалізується се-
човипускання.

Наприкінці 70-х років вперше по-
чали застосовувати а-адреноблокато-
ри для лікування хворих на ДГПЗ.
Згідно з класифікацією сх-адренобло-
катори поділяються на: и^сх^-неселе-
ктивні (феноксибензамін), с^-селекти-
вні короткої дії (празозин, альфузо-
зин), Uj-селективні пролонгованої дії
(теразозин, доксазозин) і простатосе-
лективні ос1д (тамсулозин).

Препарат "Omnic" (тамсолузин)
випробуваний у багатьох країнах сві-
ту. У численних публікаціях про ре-
зультати його використання повідом-
ляється про високу ефективність пре-
парату у зменшенні вираженості сим-
птомів обструкції та покращенні об'-
єктивних уродинамічних показників,
зокрема максимальної (Q1MIX) та сере-
дньої (Q,m.) швидкості потоку сечі,
зменшенні кількості залишкової сечі.
Не спостерігається зниження артері-
ального тиску (що характерне для
інших груп — a-адреноблокаторів) та
суттєвого впливу на статеву функцію.
Тривалий період виведення препара-
ту з організму дає змогу вживати його
один раз на добу, що зручно для паці-
єнта.

Рекомендуються застосовувати при
ДГПЗ такі групи препаратів: інгібі-
тори 5 a-редуктази і а-адреноблока-
тори. Триває вивчення дії фітотера-
певтичних препаратів при ДГПЗ.

М а л о і н в а з и в н і м е т о д и л і -
кування. Гіпертермія і термоте-
рапія. Відомості про лікувальну дію
гарячих ванн та інших термічних про-
цедур при захворюваннях передміху-
рової залози можна знайти в історії
Стародавнього Єгипту, Римської імпе-
рії, Київської Русі. Підвищення тем-
ператури ділянки тіла людини або
окремого органа понад 41 С як тера-
певтичний захід визначається термі-
ном "гіпертермія". P.Van Erps, L.De-
nis розрізняють два принципово різ-
них методи лікування — гіпертермію
і термотерапію. Під гіпертермією слід
розуміти підтримання температури у
тканинах в інтервалі 42...45С, що дає
змогу ефективно впливати на пухлин-
ні клітини, зберігаючи інтактними

здорові. Термотерапія передбачає під-
вищення температури в тканинах по-
над 45"С. За способом підведення те-
плової енергії до передміхурової зало-
зи розрізняють трансректальну і транс-
уретральну гіпертермію. У 1948 р.
A.Yerushalmi зі співавт. доповіли про
застосування локальної гіпертермії у
пацієнтів із ДГПЗ. Збірні дані про
ефективність сучасної мікрохвильової
апаратури в лікуванні ДГПЗ свідчать,
що приблизно у 70% спостережень
об'єктивно зменшується обструкція, а
суб'єктивне покращення стану спосте-
рігається у 90% хворих.

Водночас різні автори подають роз-
біжні відомості про результативність
лікування, яке залежить від методу
подання енергії, часу та інтенсивнос-
ті дії, робочої температури, тривалос-
ті та кількості сеансів лікування.
Навіть при використанні однотипної
апаратури часто використовують різ-
номанітні протоколи лікування, що
утруднює оцінку результатів.

У режимі гіпертермії нагрівання
тканини простати до температур, бли-
зьких до фізіологічних, сприяє покра-
щенню мікроциркуляції, підвищенню
рівня тканинного обміну речовин, ак-
тивації клітинної ланки імунітету,
зменшенню конгестії. З іншого боку,
застосування гіпертермії від 42 до
45'С спричиняє незначний склероти-
чний та нейроанальгезуючий ефект.
Більшість авторів зазначають, що ме-
ханізм дії теплової енергії на ткани-
ну простати ще не вивчений. Водно-
час є дані про сприятливий вплив
гіпертермії на релаксацію гладком'я-
зових елементів передміхурової зало-
зи. Ефект порівнюють з результатом
дії адреноблокаторів.

Трансуретральна радіочастотна
термодеструкція ґрунтується на ви-
користанні енергії електромагнітних
коливань довгохвильового діапазону.
Цей метод ефективний при ДГПЗ із
вираженими склеротичними змінами
у передміхуровій залозі. Антена (в
уретральному катетері) перетворює
енергію електромагнітного поля в те-
плову енергію, яка в свою чергу спри-
чиняє деструкцію тканини передміху-
рової залози внаслідок локального
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підвищення температури (від 70 до
80°С). Утворюється зона коагуляцій-
ного некрозу. Через 6-8 тижнів нек-
ротичні маси відторгаються, ліквіду-
ється причина інфравезикальної об-
струкції. Після процедури встановлю-
ють катетер на 10-14 днів.

Трансректальна фокусована уль-
тразвукова термоабляція ґрунтуєть-
ся на використанні сфокусованого
ультразвукового впливу з перетворен-
ням кінетичної енергії механічних
коливань у теплову енергію, що при-
водить до локального підвищення те-
мператури до 120°С. Утворюється зона
коагуляційного некрозу. Через 6-8
тижнів некротичні маси відторгають-
ся, ліквідується причина інфравези-
кальної обструкції. Після процедури
встановлюють катетер на 5-7 днів.

Трансуретральна голкова абляція
(TUNA) ґрунтується на перетворенні
енергії радіочастотного генератора в
теплову енергію. У тканину передмі-
хурової залози вводять два голкових
електроди під ендоскопічним контро-
лем. Під час впливу (до 5 хв) утворю-
ється зона коагуляційного некрозу діа-
метром близько 1,0 см (Т=80...110°С).
Зони некрозу з часом перетворюють-
ся у фіброзні рубці. Відповідно змен-
шуються розміри передміхурової за-
лози.

Балонна дилятація ґрунтується на
механічному розширенні простатично-
го відділу сечівника. Відбувається ме-
ханічне розтягнення сечівника, перед-
ня і задня комісуротомія, компресія
часток передміхурової залози. З цією
метою використовують балонний кате-
тер. Балон розширює сечівник до 60...90
Ch під тиском 3-4 атм. Віддалені ре-
зультати є незадовільними, тому даний
метод широко не використовується.

Уретральні стенти. Встановлен-
ня уретральних стентів належить до
паліативних методів лікування ДГПЗ.
Уретральні стенти поділяють на по-
стійні і тимчасові. До тимчасових сте-
нтів належать урологічні спіралі, ін-
трауретральні катетери, стенти, що
самостійно розсмоктуються. Постій-
ні стенти необхідні для сталого дре-
нування сечового міхура. Після вста-
новлення слизова сечівника пророс-

тає стент з епітелізацією протягом 4—
6 місяців. Встановлюють стенти під
ультразвуковим, ендоскопічним, рен-
тгенологічним контролем.

Х і р у р г і ч н і м е т о д и л і к у -
в а н н я . Трансуретральна резекція пе-
редміхурової залози (ТУРП) і її мо-
дифікації найчастіше застосовуються
в лікуванні ДГПЗ. Основними пере-
вагами ТУРП перед відкритою адено-
мектомією є: скорочення післяопера-
ційного періоду, розширення показань
до оперативного лікування, відсутність
післяопераційної рани, зменшення
кількості і тяжкості ускладнень, кон-
трольований гемостаз під час опера-
ції (рис. 28, 71-73).

При трансуретральній електрова-
поризації передміхурової залози
(ТУВП) використовується новий ро-
ликовий електрод. При контакті елек-
трода з тканиною передміхурової за-
лози відбувається випаровування тка-
нини з коагуляцією. Сила електрич-
ного струму на 40...50% більша, ніж
при ТУРП. Зона коагуляції значно
глибша, ніж при ТУРП. Ці переваги
значно зменшують імовірність крово-
течі. ТУВП застосовують при ДГПЗ
середніх розмірів (рис. 73).

При трансуретральній вапорезек-
ції передміхурової залози (ТУВРП)
використовується інший новий елек-
трод, який уможливлює одночасне ви-
конання резекції і вапоризації. При
контакті електрода з тканиною перед-
міхурової залози, залежно від режи-
му роботи генератора електричного
струму, відбувається резекція, випаро-
вування тканини з коагуляцією. Сила
електричного струму не більша, ніж
при ТУРП, зона коагуляції глибша,
ніж при ТУРП. Застосування ТУВРП
зменшує імовірність кровотечі.
ТУВРП застосовують при ДГПЗ сере-
дніх розмірів (рис. 73).

Трансуретральна інцизія передмі-
хурової залози (ТУШ) — інцизія пе-
редміхурової залози і шийки сечово-
го міхура. Показаннями до викорис-
тання даного методу є: невеликий
розмір передміхурової залози (ЗО...35
см3), молодий вік пацієнта.

Багато дослідників порівнювали
результати лікування пацієнтів за
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Рис. 71. Зовнішній вигляд сучасного резектоскопа.

Рис. 72. КЛІНІЧНІ ВІДМІННОСТІ застосування резекційної петлі:

а — звичайна резекційна петля; б — потовщена (клиноподібна) резекційна петля зі спеціальним покриттям.

Рис. 73. Різні типи сучасних петель і вапортродів.



190 УРОЛОГІЯ

допомогою резекції передміхурової
залози з результатами лікування за
допомогою інцизії шийки сечового
міхура (ІШСМ) або трансуретральної
інцизії простати (ТУШ), тобто групи,
де можна очікувати різних результа-
тів. Окрім цього були проведені по-
рівняльні дослідження результатів
ІШСМ і ТУРП з приблизно однако-
вим розміром передміхурової зало-
зи. У 1987 p. Orandi описав дослі-
дження 132 пацієнтів, яким викону-
вались як ІШСМ, так і ТУРП. Паціє-
нти обох груп мали однакові почат-
кові показники об'ємного потоку сечі.
Виявилось, що піковий потік сечі зріс
від 8,2 до 13,7 мл/с у пацієнтів після
ІШСМ та від 7,6 до 12,7 м/с — після
ТУРП. Статистичне опрацювання не
проводилось, але результати вияви-
лись порівняльними. Показник пото-
ку сечі у пацієнтів після ТУРП не був
вищим, ніж у пацієнтів після ІШСМ.

У подальших дослідженнях (Niel-
sen) пацієнтів згрупували за віком і
розмірами простати. Покращення по-
казників було однаковим у хворих
обох груп після 12-місячного спосте-
реження — на 78 % пацієнтів після
ТУРП і на 82% пацієнтів після ТУШ.
Nielsen зареєстрував статистично
більш значуще покращення показни-
ка Qmax у пацієнтів після ТУРП порів-
няно з пацієнтами після ІШСМ. Од-
нак 87% хворих після ІШСМ мали
розміри передміхурової залози понад
30 г (за даними пальцьового ректаль-
ного дослідження), тобто таким па-
цієнтам зазвичай не рекомендують
ІШСМ. Незважаючи на це, показник
Qiimx у пацієнтів цієї групи підвищу-
вався ( з 5 до 10 мл/с) та всі пацієнти
вважали операцію вдалою. Nielsen
також наголошує на значно меншій
тривалості оперативного втручання,
меншій кровотечі та меншій потребі
у трансфузіях крові при ІШСМ.

Hellstrom порівняв унілатеральну
ІШСМ та ТУРП у малій групі пацієн-
тів, але при дуже ретельному дослі-
дженні. Розміри передміхурової за-
лози не перевищували ЗО г і оцінюва-
лись за допомогою трансабдоміналь-
ної ультрасонографії. Результати змін
показників були однаковими у пацієн-

тів обох груп. Qmax збільшувалась у
хворих після ІШСМ від 8,6 до 12,9
мл/с. Неможливо було визначити ста-
тистичну значущість, оскільки групи
були замалими — тільки 11 хворих
після ІШСМ та 13 хворих після ТУРП.
При ІШСМ скоротились тривалість
оперативного втручання і ліжко-дні.

Larsen порівняв результати ТУІП
та ТУРП у рандомізованому дослі-
дженні пацієнтів з розмірами проста-
ти менш ніж 20 г, які були оцінені
цистоскопічно. Використовуючи шка-
лу симптомів Madsen-Iversen, він знай-
шов статистично значущі та подібні
покращення показників у двох гру-
пах разом з однаковими змінами
Qmax.Спостереження провадились від
З до 12 місяців після операції. У по-
дальшому рандомізованому дослі-
дженні ТУРП з ТУШ порівнювали
Bruskewitz та Christensen. Вони ви-
явили, що покращення показників
однакове в обох групах. Qmax збільши-
лась після обох процедур: на 8,2 мл\с
після ТУРП і на 5,6 мл\с після ТУШ.

Ускладненнями ТУРП є: інтраопе-
раційні кровотечі, пізні та ранні кро-
вотечі у післяопераційний період, пер-
форації капсули передміхурової зало-
зи, перфорації сечового міхура, ура-
ження вічок сечоводів; травма сечів-
ника, передміхурової залози, зовніш-
нього сфінктера сечівника, сім'яного
горбика; ТУР-синдром (водна інток-
сикація організму), гострі запальні
захворювання сечових шляхів і ста-
тевих органів. Пізніми ускладнення-
ми ТУРП є: стриктури сечівника і
склероз шийки сечового міхура, не-
тримання сечі, рецидив ДГПЗ, ерек-
тильна дисфункція, ретроградна еяку-
ляція.

М е т о д и к а Т У Р П . Перед ТУРП
проводиться стандартна уретроцисто-
скопія. Пацієнтам під спинномозко-
вою анастезією вводять резектоскоп
у сечовий міхур і процедура триває
при постійному введенні промивної
рідини. Виконують резекцію насам-
перед середньої частки від шийки до
сім'яного горбика, а відтак бічних
часток простати послідовно від ший-
ки до сім'яного горбика спочатку про-
ти руху годинникової стрілки від 11



Пухлини органів сечостатевої системи 191

до 7 години, а далі за рухом годин-
никової стрілки від 1 до 5 годин, доки
не буде усунутий необхідний об'єм
тканини. Завершуємо резекцію під-
рівнюванням для досягнений бажа-
ного розміру і форми порожнини.
Резекцію виконуємо до перехресних
волокон хірургічної капсули. Напри-
кінці операції вводимо постійний уре-
тральний катетер 20...22 Ch, балон
якого роздуваємо залежно від об'єму
та форми післяопераційної порожни-
ни. При необхідності проводимо трак-
цію катетера та іригацію сечового мі-
хура фізіологічним розчином.

Разом з трансуретральною резек-
цією передміхурової залози (ТУРП)
для хірургічного лікування ДГПЗ
використовують різні методи відкри-
тої простатектомії (ВП): промежин-
ну, надлобкову, позалобкову. ВП ви-
конуємо в разі великих розмірів пе-
редміхурової залози та неможливос-
ті виконати ТУРП. Цю операцію за-
звичай виконують черезміхурово:
високий розтин сечового міхура, ви-
лущення аденоми із передміхуро-
вої залози через розріз або розрив
слизової оболонки в ділянці шийки
сечового міхура або простатичної ча-
стини сечовипускного каналу. Пере-
вагами даного оперативного втручан-
ня вважаємо: нескладність виконан-
ня оперативного втручання; мініма-
льне технічне забезпечення для ви-
конання оперативного втручання;
огляд порожнини сечового міхура;
можливість виконання втручання без
повної релаксації. Єдиним недоліком
цієї методики є відносна важкість зу-
пинки кровотечі (рис. 28).

Операцію можна виконувати в два
етапи, що доцільно лише при різкій
гіпотонії чи атонії сечового міхура і
спричиненій цим нирковій недостат-
ності. Перший етап — накладання
надлобкової сечоміхурової нориці
(епіцистостомія) з ліквідацією застою
сечі у сечовій системі; сприяє покра-
щенню ниркової діяльності. Другий
етап (аденомектомія) виконують че-
рез 1-2 місяці після першої операції,
залежно від загального стану хворо-
го і функції нирок. При аденомекто-
мії, як одноетапній, так і двохетапній,

у сечовому міхурі тимчасово залиша-
ють надлобкову дренажну трубку або
зашивають його наглухо, дренуючи ка-
тетером по сечовипускному каналу.

Ускладненнями відкритої проста-
тектомії є: інтраопераційні кровоте-
чі, пізні та ранні кровотечі післяопера-
ційного періоду (5...12%), гострі гній-
но-запальні ускладнення (6...11%), го-
стра серцево-судинна недостатність
(4...5%), тромбоемболія легеневої ар-
терії (0.3...3,2%), інсульт (0,1...0,3%),
шлунково-кишкові кровотечі
(0,3...0,4%). Пізніми ускладненнями
відкритої простатектомії є: стрикту-
ри сечівника і склероз шийки сечо-
вого міхура, нетримання сечі (1,5...
...2%), передміхур, рецидив ДГПЗ
(1...2%), еректильна дисфункція, рет-
роградна еякуляція.

Для профілактики гострих запаль-
них ускладнень у післяопераційний
період, які стосуються статевих орга-
нів (епідидиміт, епідидимоорхіт), пе-
ред аденомектомією іноді виконують
вазорезекцію.

Методи лазерної хірургії ґрунту-
ються на досягненні локального тер-
мічного ефекту. В останні роки для
лікування ДГПЗ використовують такі
типи лазерів: гольмієвий (2100 nm),
Nd:Yag (1064 nm), діодні напівпрові-
дникові (880 nm). Основними видами
лазерної хірургії при ДГПЗ є коагу-
ляція і вапоризація.

Лазерна коагуляція поділяється на
інтерстиційну, безконтактну і контак-
тну. Лазерна вапоризація поділяєть-
ся на безконтактну і контактну. При
дистанційній ендоскопічній лазерній
коагуляції використовують фіброоп-
тичні волокна зі спеціальними наса-
дками, які визначають кут лазерного
променя. Цей метод ще називають
візуальною лазерною абляцією перед-
міхурової залози.

Трансуретральна контактна ла-
зерна вапоризація (рис. 74, 75) здійс-
нюється за допомогою контакту спе-
ціальних насадок фіброоптичного во-
локна із тканиною передміхурової
залози. У ділянці контакту створю-
ється висока температура і відбува-
ється випаровування. При інтерсти-
ційній лазерній коагуляції світловод
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Рис. 74. Зовнішній вигляд спеціальних
наконечників для контактної лазерної

вапоризації (STL).

вводиться безпосередньо в тканину
передміхурової залози під ендоскопі-
чним контролем. Внаслідок терміч-
ного впливу утворюється зона коагу-
ляційного некрозу (до 3 см у діамет-
рі). Залежно від розмірів ДГПЗ від З
до 10 разів змінюють положення сві-
тловода.

РАК ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ

Рак передміхурової залози становить
З...6% усіх онкологічних захворювань
у чоловіків. Рак передміхурової за-
лози виникає переважно після 50 ро-
ків. За даними епідеміологічних до-
сліджень, у світі спостерігається зна-
чне зростання захворюваності на рак
передміхурової залози. Через особли-
вості клінічного перебігу і недостатнє
впровадження ранньої діагностики
більшість хворих на рак передміху-

Рис. 75. Вапоризація тканини простати
при безпосередньому контакті

з лазерним зондом.

рової залози звертаються по медичну
допомогу на пізніх стадіях захворю-
вання.

Причини раку передміхурової за-
лози не вивчені до кінця. У розвитку
раку передміхурової залози важливу
роль відіграє порушення балансу ста-
тевих гормонів: порушення співвідно-
шення між андрогенами, гестагенами
та естрогенами. Ґрунтом для розвит-
ку раку передміхурової залози є дис-
баланс статевих гормонів внаслідок
старіння організму, зміни метаболізму
гормонів на клітинному рівні, вплив
екзогенних канцерогенних чинників.

Рак передміхурової залози похо-
дить із тканини власне передміхуро-
вої залози, здебільшого із периферич-
них її ділянок. При проростанні раку
в шийку сечового міхура, сім'яні мі-
хурці та сечоводи порушується відті-
кання сечі з нирок, розвиваються уре-
терогідронефроз, хронічна ниркова
недостатність. Пухлина може проро-
стати в навколишні тканини. Мета-
стазує рак передміхурової залози по
лімфатичних судинах у тазові лімфа-
тичні вузли. Він може метастазувати
гематогенно в кістки таза, хребет, реб-
ра, шийку стегна та інші кістки. Зрі-
дка спостерігаються метастази в пе-
чінку. Найпоширенішою гістологіч-
ною формою раку передміхурової за-
лози є аденокарцинома. Значно рід-
ше спостерігаються плоскоклітинна,
скірозна, солідна форми раку.
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Згідно з Міжнародною класифіка-
цією за системою TNM, рак передмі-
хурової залози класифікують таким
чином:

Т — первинна пухлина
Тх — первинну пухлину неможливо діаг-

ностувати;
То — ознак первинної пухлини немає;
Т, — пухлина виявлена випадково за да-

ними гістологічного дослідження після ТУРП
або аденомектомії;

Т1а — пухлина визначається випадково за
даними гістологічного дослідження не більш
ніж у 5% досліджуваного матеріалу;

Т ь — пухлина визначається випадково за
даними гістологічного дослідження більш ніж
у 5% досліджуваного матеріалу;

ТІС — пухлина визначається випадково за
даними біопсії, яка виконана при підвищенні
концентрації PSA у сироватці крові;

Т2 — пухлина визначається клінічно або ма-
кроскопічно, обмежена залозою;

Т2 і — пухлина охоплює одну частку або
менш ніж частку;

Т2п — пухлина охоплює обидві частки;
T.j — рухома пухлина, яка поширюється за

межі капсули;
Т3а — однобічне або двобічне поширення

пухлини за межі капсули;
Т3я — поширення пухлини за межі капсу-

ли на сім'яні міхурці;
Т4 — нерухома пухлина або пухлина, яка

поширюється на сусідні структури, які не за-
значені в Т3;

N — лімфатичні вузли
N — недостатньо даних для оцінки регіо-

нарних лімфатичних вузлів;
No — при обстеженні немає змін регіонар-

них лімфатичних вузлів;
N, — поодинокі або множинні метастази;
М — віддалені метастази:
Мх — визначити віддалені метастази немо-

жливо;
Мо — віддалені метастази відсутні;
М, — визначаються віддалені метастази;
У світі широко використовується класифі-

кація Flocks і Jewett (1975), яка поділяє рак
передміхурової залози на чотири стадії:

А — невеликий ізольований вузол у перед-
міхуровій залозі;

В — вузол, який можна пальпаторно ви-
явити в межах однієї частки передміхурової
залози;

С — ракова пухлина виходить за межі ка-
псули передміхурової залози;

D — наявність віддалених метастазів. Роз-
міри пухлини не мають значення.

С и м п т о м а т и к а . Спочатку за-
хворювання перебігає безсимптомно
або спричиняє розлади сечовипускан-

ня, які не відрізняються від таких при
доброякісній гіперплазії передміхуро-
вої залози. Іноді захворювання про-
являється гематурією, яка виникає
внаслідок венозного стазу або проро-
стання пухлини у стінку сечового мі-
хура. У міру росту ракової пухлини
вона може прорости в капсулу перед-
міхурової залози, перейти на прилег-
лі тканини, сім'яні міхурці, стиснути
нижні відділи сечоводів, інфільтрува-
ти шийку сечового міхура. Метаста-
зи раку передміхурової залози вини-
кають найчастіше у кістках таза, кри-
жах, поперекових хребцях, у стегно-
вих кістках, рідше у лімфатичних ву-
злах, печінці, легенях.

Нерідко першим і навіть єдиним
симптомом захворювання є попереко-
во-крижовий біль, інтенсивність яко-
го залежить від кісткових метастазів
або тиску пухлини на нервові стовбу-
ри і корінці. Інколи першим проявом
захворювання може бути патологічний
перелом кістки на місці метастазу.

При стисканні нижніх відділів се-
човодів більш вираженими є біль у
ділянці нирок і ниркова недостат-
ність. Порушення пасажу сечі є при-
чиною розвитку циститу, пієлонефри-
ту, які можуть ускладнитися розвит-
ком уросепсису. Регіонарні метаста-
зи призводять до набряку нижніх кі-
нцівок, статевого члена і калитки.
Якщо пухлина поширюється в напря-
мку прямої кишки, порушується акт
дефекації. Проростання у пряму ки-
шку трапляється вкрай рідко.

Хвороба зазвичай перебігає порів-
няно повільно. Ракова кахексія спо-
стерігається рідко.

Д і а г н о с т и к а . За даними анам-
незу виявляють особливості перебігу
захворювання. При загальному огля-
ді необхідно звернути увагу на зага-
льний стан хворого, стан шкірного по-
криву, лімфатичних вузлів, нирок, пе-
чінки, сечового міхура.

Загальний аналіз сечі та крові не
виявляє характерних ознак раку пе-
редміхурової залози. У більшості хво-
рих збільшена ІПОЕ. У деяких хворих
спостерігається лейкоцитоз, анемія,
лейкоцитурія та інші прояви усклад-
нень раку передміхурової залози.

Урологія
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При підозрі на рак передміхурової
залози передусім потрібно виконати:
1) пальцьове ректальне дослідження;
2) визначення простатоспецифічного
антигена (PSA) у сироватці крові; 3)
ультразвукове дослідження передмі-
хурової залози, при необхідності з
пункцією передміхурової залози.

1. При пальпаторному досліджен-
ні через пряму кишку виявляються
горбисті вузли або один масивний ін-
фільтрат у передміхуровій залозі, від-
сутність чітких її контурів, а також
ріст пухлини вгору, в напрямку сі-
м'яних міхурців. У секреті передмі-
хурової залози виявляють атипічні
клітини.

2. Визначення PSA застосовують як
для первинної діагностики раку перед-
міхурової залози, так і для виявлення
рецидивів після радикальної проста-
тектомії та оцінки ефективності ліку-
вання раку передміхурової залози рі-
зними методами. Такий контроль кон-
центрації PSA у сироватці крові (ко-
жних 3-6 місяців) дає змогу своєчас-
но змінювати тактику лікування.

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ
ПРОСТАТОСПЕЦИФІЧНОГО АНТИГЕНА

Найбільш поширений імуноферментний
метод визначення простатоспецифічного анти-
гена (PSA). Для цього застосовують набори рі-
зноманітних фірм: Abbott laboratories, Hybri-
tech, Dianon systems та ін. В усіх методиках
використовують моноклональні антитіла до
простатоспецифічного антигена. Комплекс, що
утворився, PSA-антитіло атакується імуноко-
н'югатом ферменту і поліклональними анти-
тілами до PSA, у результаті чого створюється
"сендвіч", ензимна складова, яка реагує зі суб-
стратом, що спричиняє фарбування або починає
флуоресціювати. Ступінь фарбування або флу-
оресценції оцінюється відповідним приладом,
у який вмонтований спектрофотометр або флу-
ориметр. Прилади різноманітних фірм відріз-
няються насамперед за ступенем автоматиза-
ції процесу визначення.

Розглянемо методику визначення PSA за
допомогою імуноферментного флуоресцентно-
го аналізу на приладі ІМХ (фірми Abbott). У
методиці використовуються моноклональні ан-
титіла, фіксовані до мікрочастинок. Сироват-
ку хворих розливають по кюветах і автоматич-
но переносять у реакційну камеру, де вона реа-
гує з моноклональними антитілами, потім до
комплексу, що утворився, додають поліклона-
льні антитіла зі сироватки кози проти PSA,

кон'юговані з лужною фосфатазою. У резуль-
таті реакції утвориться "сендвіч". Комплекс,
що утворився, атакує 4-метилумбелілферол, що
разкладаєтся до метилумбелілферола, який зда-
тний до флуоресценції. Прилад реєструє швид-
кість реакції, будує калібровану криву за набо-
ром стандартів і автоматично обчислює концен-
трацію PSA у пробі. Методика дає змогу ви-
значати концентрацію речовини до 0,01 нг/мл
і може використовуватися для визначення де-
льти PSA. Точність методів різноманітних фірм
ідентична, тому вони широко застосовуються в
клінічній практиці.

3. За даними ультразвукового до-
слідження можна виявити ранні ста-
дії раку передміхурової залози. При
ультрасонографії візуалізуються гіпо-
ехогенні вузли. Заключний діагноз
визначають за результатами біопсії
передміхурової залози. В останні роки
її з успіхом застосовують під ультра-
звуковим наведенням. Біопсію перед-
міхурової залози можна виконувати
з трансректального, трансуретрально-
го, промежинного доступу. Трансуре-
тральна резекція передміхурової за-
лози (ТУР) дає змогу отримати вели-
ку кількість матеріалу для гістологі-
чного дослідження і відновити пасаж
сечі. Рекомендується ТУР при вери-
фікованому діагнозі раку передміху-
рової залози лише після проведення
специфічної гормональної терапії.

При уретроцистоскопії можна ви-
явити проростання пухлини в шийку
сечового міхура, викривлення проста-
тичного відділу сечівника вузлами
пухлини. За даними екскреторної
урографії можна оцінити стан нирок
і верхніх сечових шляхів (несиметри-
чне розширення ниркових мисок і се-
човодів). Для рентгенологічної кар-
тини кісткових метастазів характер-
ною є плямистість, мармуровість. Для
раннього розпізнавання кісткових
метастазів з успіхом застосовують
радіоізотопні методи дослідження.
Лімфангіоаденографія дає змогу ви-
явити ураження лімфатичних вузлів.

Рентгенівська комп'ютерна томо-
графія і МРТ доповнюють інформа-
цію, що отримана при ультразвуково-
му дослідженні. За даними КТ і МРТ
виявляють: вузли пухлини, розміри,
локалізацію, проростання і інфільтра-
цію капсули, шийки сечового міхура,
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навколишніх тканин, сім яних міху-
рців, збільшення та деформацію лім-
фатичних вузлів.

Важливе значення для раннього
розпізнавання раку передміхурової
залози (як і ДГПЗ) мають профілак-
тичні ректальні дослідження у чоло-
віків віком понад 45 років, оскільки
нерідко появу розладів сечовипускан-
ня вони вважають нормальним яви-
щем для свого віку і не завжди вчас-
но звертаються до лікаря.

Л і к у в а н н я . При раку передмі-
хурової залози лікування зазвичай має
бути оперативним і радикальним:
видалення всієї залози з клітковиною,
лімфатичними вузлами, сім'яними
міхурцями промежинним, трансабдо-
мінальним або позалобковим шля-
хом. Однак до операції вдаються лише
на ранніх стадіях хвороби (Т1 і Т2 за
відсутності віддалених метастазів та
ураження лімфатичних вузлів). Таких
хворих через малосимптомний поча-
ток захворювання є небагато.

Найбільш поширеним в Україні
методом лікування раку передміху-
рової залози є: кастрація або енукле-
ація (вилущення паренхіми) яєчок
для зменшення продукції андрогенів
з подальшою терапією антиандроге-
нами, що сприяє значному зменшен-
ню пухлини та її метастазів.

Можлива медикаментозна кастра-
ція. З цією метою використовують
препарати аналогів гонадотропін-ре-
лізинг-гормонів (золадекс, декапеп-
тил).

Антиандрогени. Ефективність да-
ної групи препаратів на даний час не
викликає сумнівів. Один з найпоши-
реніших препаратів флутамід (флуци-
ном) застосовується як для монотера-
пії, так і в поєднанні з орхіектомією
(по 250 мг 3 рази на добу).

Доведена висока ефективність ан-
дрокуру, який застосовують як для
монотерапії, так і в поєднанні з орхіе-
ктомією (по 50... 100 мг 2 рази на добу).
Найбільш ефективною в лікуванні
раку передміхурової залози вважаєть-
ся "максимальна андрогенна блокада",
якої можна досягнути поєднаним
застосуванням аналогів гонадотропін-
релізинг-гормонів і антиандрогенів.

Променева терапія. В останні роки
завдяки появі нових потужних дже-
рел променевої енергії стала ефекти-
внішою променева терапія раку пе-
редміхурової залози. Променеве ліку-
вання можливе на всіх стадіях раку
передміхурової залози, як первинної
пухлини, так і метастазів.

Вдаються також до локального вве-
дення радіофармпрепарату безпосере-
дньо у пухлину передміхурової зало-
зи при TjN0M0 і T2N0M0. Здебільшого
використовують р-джерела: радіоак-
тивне золото198Аи; радіоактивний йод
1 2 SI; для внутрішньотканинної у-тера-
пії — у вигляді дротиків радіоактив-
ний іридій 192Іг.

Радіоактивний йод 1 2 5 І, широко за-
стосовуваний в останні роки, вводять
безпосередньо в ділянку ураження під
контролем УЗД у вигляді маленьких
капсул. Курс лікування триває декі-
лька місяців. Процедура не потребує
госпіталізації, нескладна, є можливість
контролювати введену дозу, практич-
но немає таких ускладнень, як уражен-
ня прилеглих тканин, нетримання сечі
та еректильна дисфункція.

Хіміотерапія. Пухлини передміху-
рової залози мають низьку чутливість
до хіміопрепаратів. При низькій чут-
ливості до гормонального лікування
доцільно поєднувати його з хіміоте-
рапією. Для хіміотерапії раку перед-
міхурової залози застосовують адріа-
міцин, цисплатин, метотрексат, 5-фто-
рурацил, циклофосфан. Ефективність
є низькою (15...20%).

Ефективним препаратом є естра-
цит (30...60%). Він має властивості
естрогену та алкілуючого агента. Його
застосовують внутрішньовенно (300
мг) або перорально (180 мг 3-4 рази
на добу).

Необхідним є застосування симп-
томатичної терапії та корекція імун-
ного статусу. При повній або частко-
вій затримці сечовипускання на ґру-
нті раку передміхурової залози засто-
совують її трансуретральну електро-
резекцію, що відновлює сечовипускан-
ня. Лікування і спостереження має
бути постійним. За цієї умови життя
хворих на рак передміхурової залози
можна продовжити на багато років.
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До неепітеліальних пухлин перед-
міхурової залози належать: пухлини
зі судин (гемангіома, гемангіосарко-
ма, гемангіоперицитома); з фіброзної
тканини (лейоміома, лейоміосаркома,
рабдоміосаркома, ембріональна рабдо-
міосаркома); з нервової тканини (ней-
рофіброма, гангліоневрома, невринома,
нейрофібросаркома, нейробластома,
шваннома, неврилемома), з клітин
APUD-системи (апудома); з меланін-
утворюючої тканини (меланома, не-
вус).

До змішаних пухлин передміхуро-
вої залози належать: цистосаркома,
злоякісна мезенхімома, карциносарко-
ма, цистоаденолейоміофіброма.

Саркома передміхурової залози
трапляється значно рідше, ніж рак
(0,1...0,4% злоякісних пухлин перед-
міхурової залози). Часто виникає у
дитячому і молодому віці. Етіологія
не з'ясована. Симптоматика така ж,
як і при раку, але перебіг хвороби зна-
чно швидший. Пухлина швидко про-
ростає у сусідні та метастазує у відда-
лені органи. Методи діагностики ті ж
самі, що і при раку передміхурової
залози.

Л і к у в а н н я : радикальна проста-
тектомія або цистпростатектомія. Од-
нак радикально видалити пухлину
вдається рідко. При ускладненнях
вдаються до паліативних операцій.
Променева терапія при саркомі перед-
міхурової залози малорезультативна,
прогноз несприятливий.

пухлини сім'яних міхурців

Первинні пухлини сім'яних міхурців,
доброякісні та злоякісні, трапляють-
ся надзвичайно рідко. Зазвичай спо-
стерігаються вторинні ураження сі-
м'яних міхурців при раку передміху-
рової залози, сечового міхура, прямої
кишки.

К л а с и ф і к а ц і я . Згідно з Між-
народною гістологічною класифікаці-
єю пухлини сім'яних міхурців поді-
ляють на:

I. Епітеліальні пухлини:
1. Доброякісні;
2. Злоякісні.

II. Неепітеліальні пухлини:

1. Доброякісні (фіброма, лейомі-
ома).

2. Злоякісні.
III. Пухлини, які не класифікують-

ся.
IV. Інволюційні зміни.

Метастазування злоякісних пух-
лин відбувається лімфогенним і ге-
матогенним шляхом. Найчастіше пу-
хлини метастазують у лімфатичні
вузли, кістки таза, хребет, легені, оче-
ревину та інші органи. Часто важко
відрізнити пухлину передміхурової
залози від пухлини сім'яних міхур-
ців. У разі відсутності чітких доказів
первинного ураження сім'яних міхур-
ців пухлину слід трактувати як пух-
лину передміхурової залози.

С и м п т о м а т и к а нагадує ознаки
раку передміхурової залози: біль у
промежині і крижах, дизурія. Харак-
терна гемоспермія. На ранніх стаді-
ях захворювання перебігає безсимп-
томно.

Д і а г н о с т и к а в останні роки по-
кращилась. Діагноз ґрунтується на
даних ректальної пальпації передмі-
хурової залози і сім'яних міхурців, ве-
зикулографії, ультрасонографії, ком-
п'ютерної томографії, біопсії пухли-
ни з подальшим гістологічним дослі-
дженням.

Л і к у в а н н я . Єдиним радикаль-
ним методом лікування є оперативне
втручання. Об'єм оперативного втру-
чання залежить від гістологічної бу-
дови і розмірів пухлини. Необхідна
везикулектомія або везикулопроста-
тектомія з видаленням прилеглої та-
зової клітковини, сечового міхура, лі-
мфатичних вузлів. Досвіду хіміотера-
пії і променевої терапії на даний час
немає.

пухлини ЯЄЧКА
І ЙОГО ПРИДАТКА

Захворювання доволі поширене —
становить близько 2...3% усіх ново-
утворень у чоловіків. Здебільшого
(95%) пухлина яєчка злоякісна. Най-
більш поширені семіноми — пухли-
ни, що походять з епітелію сім'яних
канальців, і тератоми — ембріональ-
ного походження.
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Пухлини яєчка виникають пере-
важно у віці 20-40 років. Етіологія до
кінця не з'ясована. У виникненні пу-
хлин яєчка важливу роль відіграє ано-
мальне положення цього органа —
крипторхізм та ектопія. У затрима-
ному яєчку пухлини виникають наба-
гато частіше, ніж у нормальному. На-
віть після опущення яєчка в калитку
оперативним шляхом можливий роз-
виток пухлини. Виникненню пухлин
яєчка також сприяють травма, дисба-
ланс функціональної діяльності залоз
внутрішньої секреції, псевдогермафро-
дитизм, запальні захворювання.

К л а с и ф і к а ц і я . Переважно ко-
ристуються такою класифікацією ВООЗ:

I. Герміногенні пухлини (які походять із
сім'яного епітелію).

A. Пухлини одного гістологічного типу: 1)
семінома; 2) спермацитарна семінома; 3) емб-
ріональний рак; 4) хоріонепітеліома; 5) ембрі-
ональний рак інфальтивного тилу; 6) поліемб-
ріома; 7) тератома: а) зріла; б) незріла; в) зі
злоякісною трансформацією.

B. Пухлини більш ніж одного гістологіч-
ного типу: 1) ембріональний рак і тератома
(тератокарцинома); 2) хоріонепітеліома та інші
види; 3) інші комбінації.

II. Пухлини строми статевого тяжу.
A. Високодиференційовані пухлини:

1) пухлини з клітин Лейдига; 2) пухлини з клі-
тин Ссртолі; 3) гранулезоклітипні пухлини;

B. Змішані форми.
C. Не цілковито диференційовані пух-

лини.
III. Пухлини і пухлиноподібні ураження,

які містять герміногенні клітини та елементи
строми статевого тяжу.

A. Гонадобластома.
B. Інші.

IV. Інші змішані пухлини: а) карциноїд.
V. Пухлини лімфоїдної та кровотворної

тканини.
VI. Вторинні пухлини.
VII. Пухлини прямих канальців, придатка,

сім'яного канатика, підтримувальних структур
і рудиментарних утворів.

A. Адепоматоїдна пухлина.
B. Мезотоліома.
C. Аденома.
D. Рак.
E. Меланотична нейроектодермальна

пухлина.
F. Пухлина Бреннера.
G. М'якотканинні пухлини: 1) ембріо-

нальна рабдоміосаркома;
2) інші.

VIII. Пухлини, що не класифікуються.
IX. Пухлиноподібні ураження.

95% пухлин яєчка є герміногенни-
ми. Герміногенні пухлини поділяють
на семіномні і несеміномні.

Окрему групу становлять екстра-
гонадні герміногенні пухлини, які тра-
пляються дуже рідко. Етіологія і па-
тогенез їх не вивчені. Розвиток цих
пухлин пов'язують з порушеннями
ембріонального розвитку. Такі пухли-
ни можуть утворюватись у передмі-
хуровій залозі, сечовому міхурі, печі-
нці, шлунку, тимусі.

TNM-класифікація пухлий яєчка:

Т — первинна пухлина:
Т — неможливо оцінити поширеність пер-

винної пухлини;
Т() — пухлина не визначається;
Tj — пухлина обмежена власне яєчком;
Т, — пухлина поширюється за межі tunica

albuginea;
T.j — пухлина поширюється на оболонки

яєчка і придаток;
Т, — пухлина поширюється на сім'яний

канатик і/або стінку калитки;
Т | ч — проростання в сім'яний канатик;
Tlh — проростання в стінку калитки.
N — регіонарні та близькі лімфатичні

вузли:
N — неможливо оцінити стан регіонарпих

лімфатичних вузлів;
N(l — при обстеженні немає змін регіонар-

них лімфатичних вузлів;
N, — уражений один регіонарпий лімфа-

тичний вузол з того ж боку;
N, — уражені регіонарні лімфовузли з про-

тилежного боку чи з обох боків або наявні
множинні ураження лімфовузлів.

N., — пальпується пухлинний конгломе-
рат або наявні рухомі пахвинні лімфовузли;

N1 — уражені найближчі лімфовузли
М — віддалені метастази:
Мх — визначити наявність віддалених ме-

тастазів неможливо;
М() — ознаки віддалених метастазів від-

сутні;
М, — визначаються віддалені метастази;
G — гістологічні категорії:
G — ступінь диференціації визначити не-

можливо;
Gj — високий ступінь диференціації;
G, — середній ступінь диференціації;
G3 — низький ступінь диференціації.

С и м п т о м а т и к а та д і а г н о с -
т и к а . У міру росту пухлини з'явля-
ється біль у яєчку і вздовж сім'яного
канатика. Яєчко збільшується, ущіль-
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нюється, стає горбкуватим, але безбо-
лісне. Пухлина яєчка метастазує у ре-
гіонарні лімфатичні вузли, в легені,
хребет, печінку, нирки, мозок. Лихо-
манка спостерігається часто при зна-
чному поширенні пухлинного проце-
су. Ознаки фемінізації наявні, якщо
пухлина яєчка походить з клітин Сер-
толі. Ознаки передчасного статевого
дозрівання спостерігаються у хворих
із пухлиною яєчка з клітин Лейдіга.
Гінекомастія трапляється у 10...50%
хворих з пухлиною яєчка. Зазначені
клінічні симптоми дають підставу пі-
дозрювати пухлину яєчка.

Під час пальпації виявляють збі-
льшення розмірів яєчка. Яєчко щіль-
не з горбкуватою або рівною поверх-
нею. Діагноз підтверджують лабора-
торними, рентгенологічними, ізотопни-
ми і ультразвуковими дослідження-
ми. Для розпізнавання пухлин яєчка
з успіхом застосовують визначення
хоріонічного гонадотропіну і фето-
протеїну у сироватці крові. За допо-
могою ізотопної сцинтиграфії вияв-
ляють вогнища ураження у яєчку, при
ультразвуковому скануванні — наяв-
ність пухлини та її розміри. Метаста-
зи у заочеревинні вузли можна ви-
явити за відхиленням сечоводу назо-
вні на видільних урограмах, за допо-
могою лімфографії та ізотопного лім-
фосканування, а також ультрасоно-
графії і комп'ютерної томографії.

При підозрі на метастази в легені
необхідна рентгенографія органів гру-
дної клітки; при підозрі на метаста-
зи в печінку — ультразвукове дослі-
дження печінки; при підозрі на мета:

стази в кістки — рентгенографія від-
повідних кісток; при підозрі на мета-
стази в головний мозок —рентгенів-
ська комп'ютерна томографія голо-
вного мозку.

Діагноз при необхідності підтвер-
джується даними гістологічного і ци-
тологічного дослідження матеріалу,
який отримують за допомогою пунк-
ції пухлини, регіонарних лімфатичних
вузлів.

Л і к у в а н н я полягає у якомога
ранішому видаленні яєчка з придат-
ком (гемікастрація) з високим вида-
ленням сім'яного канатика.

При семіномах метастази у лімфа-
тичні вузли добре піддаються проме-
невій терапії та дії деяких хіміопре-
паратів (цисплатин, циклофосфан).

При пухлинах яєчка іншої будови
одночасно з гемікастрацією або після
неї видаляють заочеревинні лімфа-
тичні вузли із прилеглою жировою
клітковиною (операція Шевассю). В
останні роки для лікування метаста-
зів несеміномних пухлин яєчка ши-
роко використовують хімічні препа-
рати: блеоміцин, цисплатин, адріамі-
цин, вінбластин і т. ін. При дисеміно-
ваних формах несеміномних пухлин
яєчка широко послуговуються схемою
з використанням п'яти препаратів:
вінбластину, циклофосфану, блеомі-
цину, цисплатину та дактиноміцину
(у перший день внутрішньовенно ци-
клофосфан 600 мг/м2, цисплатин 20
мг/м2, дактиноміцин 1 мг/м2, вінблас-
тин 4 мг/м2; блеоміцин по 30 мг у пер-
ших 3 дні). Цикли повторюють кож-
них 3 дні. Після хіміотерапії можли-
ве проведення заочеревинної лімфа-
денектомії, але в цьому разі вона є тех-
нічно значно складнішою через те, що
розвивається склероз лімфатичної
тканини.

Якщо при гістологічному дослі-
дженні заочеревинних лімфатичних
вузлів метастази не виявляються, хво-
рий перебуває під диспансерним спо-
стеріганням. Якщо метастази виявля-
ються, необхідна хіміотерапія. Проме-
нева терапія при несеміномних пух-
линах практично не застосовується
через низьку її ефективність.

Не існує єдиного погляду на ліку-
вання негерміногенних пухлин яєч-
ка. Для лікування рабдоміосаркоми
необхідно виконати орхофунікулоек-
томію, заочеревинну лімфаденектомію
з хіміотерапією (вінкристин, циклофо-
сфан, дактиноміцин, цисплатин, адрі-
аміцин) або променеву терапію. Зло-
якісні лімфоми яєчка лікують за до-
помогою орхофунікулоектомії з хіміо-
променевою терапією. При дисеміно-
ваних формах пухлин яєчка хіміоте-
рапію поєднують із застосуванням
стероїдних гормонів.

Лейдігома може бути злоякісною
або доброякісною. Метастазування
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може відбуватись гематогенним та
лімфогенним шляхом. Лікування по-
лягає в орхофунікулоектомії; при ме-
тастазуванні рекомендується хіміопро-
менева терапія, яка є малоефективною.

Сертоліома може бути злоякісною
або доброякісною. Метастазування
може відбуватись гематогенним та
лімфогенним шляхом. При доброякі-
сній формі обмежуються орхофуніку-
лоектомією. При появі метастазів
можлива хіміопроменева терапія.

Пухлини придатка яєчка трапля-
ються зрідка; можуть бути доброякі-
сними (аденоматоїдні пухлини) або
злоякісними (рак, саркома). За гісто-
логічною будовою розрізняють епіте-
ліальні, неепітеліальні і тератоїдні
новоутворення. Ці пухлини проявля-
ються збільшенням і ущільненням
придатка яєчка. У міру росту пухли-
ни в придатку яєчка з'являється ту-
пий ниючий біль. Саркома і рак мо-
жуть проростати в яєчко і давати від-
далені метастази.

Лікування при доброякісних пух-
линах полягає у видаленні пухлини
або придатка (епідидимектомія), при
злоякісних — у гемікастрації. При
підтвердженні діагнозу даними гісто-
логічного дослідження при необхід-
ності застосовують заочеревинну лі-
мфаденектомію. При злоякісних пу-
хлинах рекомендується хіміотерапія
та променева терапія.

ПУХЛИНИ СТАТЕВОГО ЧЛЕНА

Пухлини статевого члена поділяють
на епітеліальні та неепітеліальні, які
в свою чергу поділяються на добро-
якісні і злоякісні.

Д о б р о я к і с н і пухлини
Епітеліальні пухлини. Серед доб-

роякісних пухлин статевого члена
особливо поширені вірусні папіломи,
так звані гострокінцеві кондиломи.
Гострокінцеві кондиломи — ворсин-
часті, бородавчасті розрощення на го-
ловці статевого члена, крайньої плоті,
у човникоподібній ямці сечовипуск-
ного каналу. Це єдиний науково під-
тверджений вид вірусних пухлин у
людини. Вірусні папіломи статевого
члена поширюються статевим шля-

хом, при тривалому існуванні і реци-
дивуванні можуть перетворитися на
рак.

Лікування повинно бути радикаль-
ним — електроексцизія, а при мно-
жинному ураженні крайньої плоті —
її колове висічення. При незначних
розрощеннях застосовується місцеве
лікування похідними подофіліну.
Необхідним є гістологічне досліджен-
ня матеріалу.

Невірусна папілома трапляється
рідко. Можлива малігнізація. Невіру-
сна папілома зазвичай уражує внут-
рішній листок крайньої плоті.

Лікування повинно бути радикаль-
ним — електроексцизія, іноді колове
висічення крайньої плоті. Необхід-
ним є гістологічне дослідження мате-
ріалу.

Неепітеліальні пухлини. Добро-
якісні неепітеліальні пухлини трап-
ляються дуже рідко. За гістологічною
будовою вони є: фібромами, гемангіо-
мами, лімфангіомами і т. ін. На від-
міну від епітеліальних пухлин про-
цес локалізується на стовбуровій час-
тині статевого члена. Лікування хі-
рургічне. Необхідним є постійний
нагляд уролога.

Еритроплазія статевого члена
(еритроплазія Кейра) виникає рідко і
є передраковим станом. При цьому
захворюванні на головці статевого
члена з'являються яскраво-червоні
бляшки з чіткими краями. Діагноз
ґрунтується на даних огляду хворого
і біопсії.

Основним методом лікування є
променева терапія. При її неефекти-
вності вдаються до електроексцизії
ураженої ділянки з променевою те-
рапією. При фімозі необхідним є ко-
лове висічення крайньої плоті.

Гіперкератоз статевого члена на-
лежить до передракових станів. При
огляді виявляють значне зроговіння
епітелію. Після відпадання утвору
можливе виразкування.

Лікування хірургічне і полягає у
висіченні утвору в межах здорових
тканин.

Лейкоплакія статевого члена є пе-
редраковим станом. При огляді вияв-
ляють значне зроговіння багатошаро-
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вого плоского епітелію білуватого ко-
льору. Процес локалізується зазвичай
у ділянці головки статевого члена.

Лікування хірургічне — колове
висічення крайньої плоті. При необ-
хідності використовують електроекс-
цизію, кріодеструкцію.

Злоякісні пухлини статевого чле-
на поділяють на епітеліальні і неепі-
теліальні. До неепітеліальних пухлин
належать саркома (фібросаркома, ан-
гіосаркома, нейросаркома, міосаркома)
і пігментні пухлини (меланома, мела-
носаркома). Діагноз ґрунтується на
даних анамнезу, огляду хворого, па-
льпації, загального обстеження і біо-
псії. При пігментних пухлинах біо-
псія не бажана. Лікування полягає в
ампутації або екстирпації статевого
члена з двобічною лімфаденектомією.

До епітеліальних злоякісних пух-
лин належить рак статевого члена.

Рак статевого члена в Україні ста-
новить 0,5...1% усіх ракових захво-
рювань у чоловіків, у країнах Азії та
Африки трапляється набагато часті-
ше. На рак статевого члена переваж-
но захворюють чоловіки віком 20-50
років.

Переважна локалізація раку — го-
ловка або внутрішній листок крайньої
плоті. Ця локалізація свідчить про
етіологічну роль вмісту препуціально-
го мішка. Цим зумовлена частість
даного захворювання у країнах, де не
дотримуються гігієни препуціальної
порожнини і частим явищем є фімоз.
Фімоз передує раку у 60...80% хворих.
Канцерогенність застійної смегми до-
ведена у дослідах на тваринах.

М і ж н а р о д н а к л і н і ч н а

к л а с и ф і к а ц і я р а к у

с т а т е в о г о ч л е н а ( T N M ) :

Т — первинна пухлина:
Тх — первинну пухлину неможливо діаг-

ностувати;
То — ознак первинної пухлини немає;
Т | в — карцинома in situ;
Тя — неінвазивна, бородавчаста карцинома;
Т, — пухлина поширюється на підепітелі-

альну сполучну тканину;
Т2 — пухлина поширюється на печеристі

тіла або спонгіозне тіло сечівника;
Т3 — пухлина поширюється на передміху-

рову залозу або сечівник;

Т̂  — пухлина поширюється на інші сусід-
ні структури;

N — лімфатичні вузли:
Nx — бракує даних для оцінки регіонарних

лімфатичних вузлів;
No — при обстеженні не виявляються змі-

ни регіонарних лімфатичних вузлів;
N, — метастази в окремі поверхневі, пах-

винні лімфатичні вузли;
N, — множинні метастази в поверхневі,

пахвинні або білатеральні лімфатичні вузли;
N3 — метастази в глибокі тазові лімфатич-

ні вузли з одного або двох боків;
М — віддалені метастази:
Мо — віддалені метастази відсутні;
Mj — визначаються віддалені метастази.

С и м п т о м а т и к а та д і а г н о с -
т и к а . У ранній період хвороби су-
б'єктивні відчуття переважно відсут-
ні, пухлина розвивається приховано
під вузькою крайньою плоттю. У міру
росту і розпаду пухлини приєднуєть-
ся інфекція, з'являються біль і гнійні
або кров'янисті виділення із препу-
ціального мішка, що створює іноді
хибне враження запального захворю-
вання. Метастазування відбувається
по лімфатичних шляхах у пахвинно-
стегнові, а відтак у здухвинні лімфа-
тичні вузли.

У визначенні діагнозу вирішальне
значення мають: цитологічне дослі-
дження відбитків пухлини і біопсія з
гістологічним дослідженням матері-
алу. Для виявлення збільшених і де-
формованих лімфатичних вузлів не-
обхідним є ультразвукове досліджен-
ня і рентгенівська комп'ютерна томо-
графія. Вони дають змогу виявити
віддалені метастази і визначити стан
інших органів. Іноді вдаються до пун-
кції лімфатичних вузлів з гістологіч-
ним дослідженням.

Л і к у в а н н я . Метод лікування за-
лежить від стадії хвороби. В останні
роки використовують комбіноване
лікування. У початкових стадіях вда-
ються до органозберігаючих операцій:
колового висічення крайньої плоті,
резекції головки, скальпування ста-
тевого члена, кріодеструкції, лазерно-
го висічення або випаровування пух-
лини. Обов'язковими є променева те-
рапія і хіміотерапія в різних комбі-
націях.
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При пізніших стадіях з уражен-
ням кавернозних тіл застосовують
передопераційне опромінення, ампута-
цію статевого члена в межах здоро-
вих тканин або екстирпацію його, ви-
далення пахвинно-стегнових і здух-
винних лімфатичних вузлів і проме-
неву терапію після операції. Можли-
ві різні комбінації хіміотерапії і про-
меневої терапії.

пухлини КАЛИТКИ

Пухлини калитки виникають віднос-
но рідко. Вони можуть бути злоякіс-
ними і доброякісними, переважно тра-
пляються у чоловіків віком 20-60
років. У клінічній практиці найчас-
тіше реєструють епітеліальні пухли-
ни калитки, серед яких переважає рак.

Гістологічна класифікація
пухлин шкіри калитки (за даними ВООЗ)

І. Епітеліальні пухлини
1. Базально-клітинний рак
2. Плоскоклітинний рак
3. Метатиповий рак
4. Пухлини потових залоз (доброякісні і

злоякісні)
5. Пухлини волосяного фолікула
6. Недиференційований рак
7. Кісти
8. Пухлиноподібні ураження (кератоз,

вульгарна бородавка, гострокінцева кондило-
ма і т.ін.)

II. Передракові стани (еритроплазія Кейра,
актинічний дерматоз і т.ін.)

III. Пухлини та ураження меланогенетич-
ної системи

IV. Пухлини м'яких тканин (фіброми, лі-
поми, лейоміоми, гемангіоми, саркоми, лімфан-
гіоми і.т.ін.)

V. Пухлини та пухлиноподібні зміни гема-
топоетичної та лімфоїдної тканини

Рак калитки розпізнають під час
огляду. Він зазвичай характеризуєть-
ся появою щільного шкірного утвору,
який поступово збільшується, при про-
гресуванні може виразкуватись та
інфільтрувати у прилеглі тканини.
Діагностика здебільшого не становить
труднощів, діагноз ґрунтується на да-
них гістологічного та цитологічного
дослідження матеріалу, взятого з пу-
хлини. Необхідно досліджувати регі-
онарні лімфатичні вузли за допомо-
гою УЗД та комп'ютерної томографії.

Л і к у в а н н я . Доброякісні пухли-
ни підлягають висіченню в межах здо-
рових тканин. При злоякісних пухли-
нах застосовують хірургічне лікуван-
ня в поєднанні з променевою та хіміо-
терапією, яка визначається гістологіч-
ною будовою пухлини. При необхід-
ності виконують лімфаденектомію.



Ч а с т и н а VII

ЗАХВОРЮВАННЯ СУДИН
СЕЧОСТАТЕВИХ ОРГАНІВ.

НЕФРОГЕННА АРТЕРІАЛЬНА
ГІПЕРТЕНЗІЯ

Розділ 25

НЕФРОПТОЗ

Нефроптоз (опущення нирки, блука-
юча нирка) — стан патологічної ру-
хомості нирки, при якому нирка змі-
щується зі свого ложа поза фізіологі-
чні межі. Діапазон фізіологічних меж
положення нирки при переході лю-
дини з положення лежачи в положен-
ня стоячи і навпаки становить 1...2 см,
а на висоті глибокого вдиху — 3...5 см.
Нирці властива рухомість трьох ти-
пів: 1) дихальна, 2) статична (при пе-
реході тіла з горизонтального по-
ложення у вертикальне чи навпаки),
3) пальпаторна (діапазон можливого
зміщення нирки під час пальпації —
3...5 см). Зміщення нирки понад за-
значені параметри називається пато-
логічною рухомістю нирки.

Нефроптоз є судинним захворюван-
ням, бо при ньому передусім ушко-
джуються ниркові судини (і артерія і
вена). Патологічні процеси в парен-
хімі опущеної нирки або у сечових
шляхах є ускладненнями порушень
гемодинаміки. Нефроптоз розцінюють
як патологічний стан лише у тому
випадку, якщо він спричинює біль, що
знижує працездатність, порушення
функції нирки і сечових шляхів та
ускладнюється пієлонефритом або
нефрогенною артеріальною гіпертен-
зією.

В утриманні нирки в нормально-
му положенні беруть участь такі стру-
ктури: 1) ниркове ложе, що утворене
діафрагмою, м'язами черевної стінки,

фасціями; 2) черевні зв'язки; 3) фас-
ції та жирова клітковина заочеревин-
ного простору. Виникненню нефроп-
тозу суттєво сприяють слабкість на-
вколониркових фасцій, недостатній
розвиток жирової капсули нирки або
зменшення її внаслідок схуднення,
зниження внутрішньоочеревинного
тиску, зумовлене зниженням тонусу
черевної мускулатури. Провокуючи-
ми чинниками часто бувають: трав-
ма поперекової ділянки, сильний струс
тіла, надмірне фізичне напруження.
Слабкість черевної стінки у жінок,
особливо внаслідок багаторазових по-
логів, пояснює більшу частоту нефро-
птозу у жінок (приблизно у 10 разів),
ніж у чоловіків.

Опущення правої нирки трапляєть-
ся у 4-5 разів частіше, ніж лівої че-
рез те, що вона розташована нижче.
Двобічне опущення нирок, що має клі-
нічні прояви, реєструється у 10...15%
випадків. Переважний вік хворих 20-
40 років.

Часте зміщення нирки призводить
до перегину і перекруту ниркової
вени, спричиняючи її функціональний,
а згодом й органічний стеноз та ве-
нозний застій у нирці, який сприяє
розвиткові запального процесу в її
паренхімі. Такі ж зміни відбувають-
ся у нирковій артерії (фібромускуля-
рний стеноз), зумовлюючи поступову
ішемізацію ниркової тканини і вини-
кнення нефрогенної артеріальної гі-
пертензії. Вищезгадані чинники при-
зводять також до порушення лімфо-
відтікання з нирки, яке сприяє розви-
ткові пієлонефриту. Уродинаміка, не-
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зважаючи на перегин сечоводу, зазви-
чай суттєво не порушується.

Розрізняють три стадії нефроп-
тозу:

1) під час вдиху вдається чітко про-
пальпувати нижній сегмент нирки;

2) у вертикальному положенні вся
нирка виходить з підребер'я, а в го-
ризонтальному —вертається на своє
місце. Нирку можна легко і безболіс-
но повернути на звичайне місце ру-
кою під час пальпації;

3) нирка легко зміщується у вели-
кий і навіть малий таз.

У першій стадії ротація нирки на-
вколо поперечної осі виражена незна-
чно, у другій — виражена значно, ви-
являються порушення гемо- та уро-
динаміки, лімфовідтікання, у третій
стадії спостерігаються виражена ро-
тація, зміни ниркових судин, сечових
шляхів, значні порушення гемо- та
уродинаміки, а також порушення лі-
мфовідтікання з нирки, приєднують-
ся ускладнення.

С и м п т о м а т и к а . Для нормаль-
ного функціонування нирки необхід-
ні: збереження рухомості в межах од-
ного поперекового хребця і стабіль-
ність тиску в заочеревинному прос-
торі. При цьому зберігається норма-
льна гемо- та уродинаміка. При па-
тологічній рухомості нирки порушу-
ється гемодинаміка та уродинаміка,
що призводить до виникнення вира-
женої симптоматики. Часто ці зміни
бувають незначними, тому у деяких
хворих на нефроптоз не спостерігаєть-
ся вираженої симптоматики, що свід-
чить про значні компенсаторні мож-
ливості нирок.

Біль локалізується в підребер'ї або
нижче, у животі; може бути тупим
або гострим, типу ниркової кольки з
атаками гострого пієлонефриту; може
з'являтись або посилюватись у вер-
тикальному положенні тіла (частіше
під час роботи, ходьби) і зникати або
зменшуватись при переході у горизо-
нтальне положення. Біль зумовлений
венозним застоєм у нирці, який спри-
чиняє розтягнення фіброзної капсули
та ішемією її паренхіми.

Характерними є симптоми, що сто-
суються шлунково-кишкового тракту

(запори, нудота, відрижка, здуття жи-
вота). При ускладненнях (гострий або
хронічний пієлонефрит, гідронефроз,
мікро- і макрогематурія, артеріальна
гіпертензія) з'являються відповідні
додаткові симптоми. Найбільш час-
тим ускладненням нефроптозу є піє-
лонефрит.

Д і а г н о с т и к а ґрунтується на
даних анамнезу, пальпації, огляду хво-
рого, рентгенологічного, ультразвуко-
вого, радіоізотопного дослідження.
Часто вдається пропальпувати опуще-
ну нирку, особливо в бічному або вер-
тикальному, дещо зігнутому, положен-
ні тіла.

Діагноз підтверджують за допомо-
гою екскреторної урографії, ізотопно-
го сканування або сцинтографії ни-
рок і ниркової артеріографії у верти-
кальному і горизонтальному положен-
нях тіла. Основним методом, який дає
змогу визначити ступінь зміщення та
функціональний стан нирок, є екскре-
торна урографія (стоячи і лежачи). За
допомогою радіонуклідної ренографії
і сканування можна чітко визначити
функціональний стан патологічно ру-
хомої та контралатеральної нирок.
Артеріографія ниркової артерії умож-
ливлює визначення зміни відповідної
ниркової артерії, зокрема, її стенозу.
Ультразвукове сканування дає змогу
визначити стан уродинаміки, розміри
нирок, їх положення, діапазон рухо-
мості та стан суміжних органів.

Л і к у в а н н я . Якщо опущена ни-
рка не спричинює тяжких розладів і
не призводить до ускладнень, засто-
совують консервативне лікування (І—
II стадія захворювання). Для астені-
чних, виснажених хворих рекоменду-
ється посилене харчування для збі-
льшення товщини жирової капсули
нирки. Хворим на нефроптоз призна-
чають комплекс спеціальних гімнас-
тичних вправ для зміцнення м'язів
передньої черевної стінки, плавання
та користування нирковим бандажем,
який слід одягати у лежачому поло-
женні зразу ж після прокидання, перш
ніж встати з ліжка. Ці заходи сприя-
ють зменшенню ступеня нефроптозу
і є профілактикою ускладнень пато-
логічної рухомості нирки.
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Оперативне лікування нефроптозу
полягає у фіксації нирки в її норма-
льному ложі. Показаннями до опера-
тивного лікування (II—III стадія захво-
рювання) є:

1) напади болю, що часто повторю-
ються і позбавляють хворого праце-
здатності;

2) пієлонефрит, що не піддається
консервативному лікуванню;

3) вазоренальна гіпертензія;
4) гідронефроз;
5) сечокам'яна хвороба;
6) ниркова венозна гіпертензія з

форнікальними кровотечами.
Оперативне лікування здійснюють

у різний спосіб:
1) фіксацією нирки швами, які про-

ведені в капсулу або паренхіму нирки;
2) фіксацією за фіброзну капсулу

без її прошивання або за допомогою
її клаптів при частковій декапсуля-
ції нирки;

3) фіксацією позанирковими тка-
нинами без прошивання або з проши-
ванням фіброзної капсули;

Одним з найбільш фізіологічних і
ефективних способів є фіксація м'я-
зовим клаптем, викроєним із попе-
рекового м'яза — операція Пителя-
Лопаткіна. Закріплення нижнього
кінця клаптя під фіброзною капсулою
нижнього сегмента нирки і підвішу-
вання нирки на цьому клапті, як у
гамаку, дає змогу підняти нирку у
нормальне положення і водночас збе-
регти її фізіологічну рухомість. Осо-
бливістю післяопераційного періоду є
необхідність дотримання суворого лі-
жкового режиму протягом двох ти-
жнів. У перших 7-8 діб ліжко з того
краю, де розміщені ноги, необхідно
підняти на 10... 15 см.

Р о з д і л 26

ЗАХВОРЮВАННЯ НИРКОВОЇ
АРТЕРІЇ

Лікування захворювань судин сечо-
статевих органів є важливою пробле-
мою сучасної урології. Основне клі-
нічне значення мають захворювання
магістральних ниркових судин.

СТЕНОЗ НИРКОВОЇ АРТЕРІЇ

Звуження просвіту ниркової артерії
зазвичай (60...70% випадків) є наслід-
ком утворення атеросклеротичної
бляшки на ендотелії судини. Другий
за частотою вид стенозу — фібромус-
кулярний, зумовлений гіпертрофією і
склерозом м'язового шару артеріаль-
ної стінки. Атеросклеротичний стеноз
спостерігається переважно у чолові-
ків віком понад 40 років, фібромус-
кулярний — у жінок до 40 років.
Останній вид стенозу може бути або
природженим, або наслідком нефро-
птозу — опущення нирки.

С и м п т о м а т и к а і д і а г н о с -
т и к а . Симптоми стенозу ниркової ар-
терії залежать головним чином від
його основного ускладнення: артері-
альної гіпертензії.

Діагноз ґрунтується на даних анам-
незу, загального огляду хворого, ауску-
льтації, рентгенологічного, ультразвуко-
вого, радіонуклідного, лабораторного
дослідження. При аускультації над
нирковою артерією вислуховується си-
столічний шум. Екскреторна урографія
та радіоізотопна ренографія виявляють
погіршення функції нирки. Діагноз
підтверджується артеріографією нирко-
вих артерій, при якій визначають на-
явність, локалізацію і вид стенозу.

Л і к у в а н н я . У випадках, коли
стеноз ниркової артерії ускладнюєть-
ся артеріальною гіпертензією, викону-
ють реконструктивні операції. За
останні роки з успіхом застосовують
також внутрішньосудинні інструмен-
тальні методи лікування, зокрема роз-
тягування звуженої ділянки балоном
судинного катетера.

При атеросклеротичному стенозі,
що уражує артерію на невеликому від-
тинку і поблизу її відходження від
аорти, можна виконати автотранспла-
нтацію нирки: перетин ниркових су-
дин назовні від місця стенозу і анас-
томоз їх з розміщеними нижче вели-
кими судинами.

ТРОМБОЗ НИРКОВОЇ АРТЕРІЇ

Найчастіше це не самостійна хвороба,
а ускладнення серцево-судинних за-
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хворювань, які призводять до спові-
льнення течії крові у нирковій арте-
рії (наприклад, при серцевій недоста-
тності) або до її тромбоемболії (напри-
клад, при септичному ендокардиті).
Тромбоз ниркової артерії спричиняє
інфаркт нирки.

С и м п т о м а т и к а . Розвиток
тромбозу зазвичай гострий: сильний
біль у поперековій ділянці справа, олі-
гурія, раптове підвищення артеріаль-
ного тиску, гематурія, різко виражене
погіршення загального стану.

Д і а г н о с т и к а ґрунтується на
даних анамнезу, загального огляду
хворого, рентгенологічного, ультразву-
кового, радіонуклідного та лаборато-
рного дослідження. За допомогою екс-
креторної урографії та ізотопної ре-
нографії виявляють відсутність фун-
кції нирки. При ретроградній урете-
ропієлографії здебільшого виявляють
нормальну картину верхніх відділів
сечових шляхів. При нирковій арте-
ріографії визначають наявність і то-
чну локалізацію тромбозу ниркової
артерії.

Л і к у в а н н я . За умови раннього
(в перші години) розпізнавання тром-
бозу ниркової артерії лікування може
бути органозберігаючим — екстрене
видалення тромбу і ембола (тромбек-
томія, емболектомія). При розвитку
масивного інфаркту нирки можлива
тільки нефректомія.

АНЕВРИЗМА НИРКОВОЇ АРТЕРІЇ

Аневризма ниркової артерії — міш-
коподібне розширення її просвіту.
Вона трапляється дуже рідко, може
бути природженою або набутою (на
ґрунті травми, сифілісу і т.ін).

С и м п т о м а т и к а і д і а г н о с -
т и к а . Спостерігаються ознаки арте-
ріальної гіпертензії. Діагноз ґрунту-
ється на даних анамнезу, загального
огляду хворого, аускультації, рентге-
нологічного, ультразвукового, радіону-
клідного, лабораторного дослідження.
При аускультації виявляється систо-
лічний шум над нирковою артерією.
При екскреторній урографії може спо-
стерігатись картина деформації чаше-
чково-мискової системи; артеріогра-

фія ниркової артерії підтверджує діа-
гноз.

Л і к у в а н н я . Оперативне ліку-
вання полягає в реконструкції нирко-
вої артерії.

Р о з д і л 27

ЗАХВОРЮВАННЯ НИРКОВОЇ
ВЕНИ

СТЕНОЗ НИРКОВОЇ ВЕНИ

Стеноз ниркової вени вивчений і ви-
окремлений у самостійну нозологіч-
ну форму в останні роки. Це захво-
рювання найчастіше розвивається при
нефроптозі, при запально-склеротич-
ному процесі навколо судинної ніж-
ки нирки (педункуліт) при незвичай-
ному розташуванні верхньої брижо-
вої артерії, яка притискає ниркову
вену до аорти.

С и м п т о м а т и к а . Основними
ознаками є варикозне розширення вен
сім'яного канатика (варикоцелє), про-
теїнурія, гематурія, порушення менс-
труацій (дисменорея) як наслідок ва-
рикозного розширення вен яєчника.

Д і а г н о с т и к а . Діагноз ґрунту-
ється на даних анамнезу, загального
огляду хворого, рентгенологічного,
ультразвукового, радіонуклідного, ла-
бораторного методів дослідження. У
визначенні діагнозу основне значен-
ня мають венографія ниркової вени і
венотонометрія, за допомогою яких
виявляють звуження ниркової вени і
підвищення тиску у ній, зворотну те-
чію крові по лівій яєчковій вені.

Л і к у в а н н я . Основна мета хіру-
ргічного лікування — відновлення
прохідності ниркової вени. При неф-
роптозі виконують нефропексію; при
варикоцелє застосовують стандартні
оперативні втручання при цій пато-
логії (див. розд. 29).

ТРОМБОЗ НИРКОВОЇ ВЕНИ

Тромбоз ниркової вени — ускладнен-
ня захворювань нирок або серцево-
судинної системи. Відповідно до цьо-
го розрізняють низхідний (при пух-
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лині нирки, гнійно-запальних і деяких
інших її хворобах) і висхідний (при
тромбоемболічних процесах у нижче-
розташованих венах) тромбоз нирко-
вої вени. При тромбозі ниркової вени
швидко розвивається інфаркт нирки.

С и м п т о м а т и к а . Клінічна кар-
тина подібна до такої при стенозі нир-
кової вени, але розвивається швидше:
сильний біль у поперековій ділянці,
гематурія, олігурія, підвищення тем-
ператури тіла, збільшення і болючість
нирки, варикозне розширення вен сі-
м'яного канатика.

Д і а г н о с т и к а . Діагноз ґрунтуєть-
ся на даних анамнезу, загального огля-
ду хворого, рентгенологічного, ультра-
звукового, радіонуклідного, лабора-
торного дослідження. Екскреторна
урографія та ізотопна ренографія вияв-
ляють різке зниження або відсутність
функції нирки. При нирковій вено-
графії виявляється часткова або пов-
на обструкція просвіту ниркової вени.

Л і к у в а н н я . Спочатку признача-
ють консервативне лікування антико-
агулянтами, спрямоване на зниження
зсідної здатності крові. При неефек-
тивності консервативного лікування
вдаються до оперативного втручання.
На ранніх етапах захворювання ви-
конують тромбоектомію, при розвит-
ку тотального інфаркту нирки — не-
фректомію.

Р о з д і л 28

НЕФРОГЕННА АРТЕРІАЛЬНА
ГІПЕРТЕНЗІЯ

Нирки відіграють важливу роль у ре-
гуляції артеріального тиску і розвит-
ку артеріальної гіпертензії. У 30...35%
хворих артеріальна гіпертензія зумо-
влена захворюваннями нирок або ни-
ркових судин (нефрогенна гіпертен-
зія). Нефрогенна гіпертензія входить
до окремої групи гіпертензій, які не
належать до гіпертонічної хвороби.

Зумовити нефрогенну гіпертензію
можуть всі захворювання, які спри-
чиняють ішемію нирки. Часто підви-
щення артеріального тиску, особливо
в осіб молодого віку, зумовлене нир-

ковими факторами, а саме підвище-
ною продукцією реніну (протеолітич-
ний фермент), який продукується іше-
мізованими ділянками ниркової па-
ренхіми. Ренін виробляється клітина-
ми юкстагломерулярного комплексу
(ЮГК). Проте надмірної кількості
реніну у сироватці крові ще недоста-
тньо для розвитку гіпертензії. Ренін
у крові з'єднується з а-глобуліном,
внаслідок чого утворюється ангіотен-
зин. Ангіотензин буває двох типів: ан-
гіотензин-І і ангіотензин-П. Саме ан-
гіотензин-Н має пресорну активність
і називається ще гіпертензином.

Ангіотензин при вазоренальній гі-
пертензії стимулює секрецію альдос-
терону, який в свою чергу сприяє за-
тримці в організмі натрію. Натрій
відкладається в стінці ниркових су-
дин, затримує рідину. Це призводить
до набрякання судин, зменшення їх
діаметра, що сприяє розвиткові гіпер-
тензії.

У мозковій речовині нирки секре-
тується фермент ангіотензиназа, який
руйнує ангіотензин. Біологічно акти-
вні поліпептиди (кініни) розширюють
просвіт середніх і дрібних артеріол.
Одночасно з підвищенням секреції
реніну збільшується секреція проста-
гландинів, які послаблюють дію ангі-
отензину-ІІ.

Розрізняють дві форми нефроген-
ної артеріальної гіпертензії: судин-
ну (вазоренальну, реноваскулярну) і
паренхіматозну. При першій формі
ішемія паренхіми нирки зумовлена
природженими аномаліями або захво-
рюваннями ниркових судин (приро-
джені і набуті ураження).

До природжених уражень (вазоре-
нальна форма) належать:

1) фібромускулярна дисплазія ни-
ркової артерії;

2) аневризма ниркової артерії;
3) гіпоплазія ниркової артерії;
4) артеріовенозна фістула нирки;
5) аномалії розвитку аорти.
До набутих уражень (вазореналь-

на форма) належать:
1) стеноз ниркової артерії при не-

фроптозі;
2) атеросклеротичний стеноз нир-

кової артерії;
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3) тромбоз і емболія ниркової ар-
терії;

4) ураження, які виникають вна-
слідок травми нирки: аневризма ни-
ркової артерії, тромбоз ниркової ар-
терії, артеріовенозна фістула;

5) панартеріїт;
6) стиснення ниркової артерії ззо-

вні.
Паренхіматозна форма артеріаль-

ної гіпертензії зумовлена захворюван-
нями ниркової паренхіми:

1) пієлонефритом;
2) гломерулонефритом;
3) полікістозом нирок;
4) нефролітіазом;
5) нефротуберкульозом;
6) гідронефрозом;
7) пухлиною нирки;
8) кістою нирки;
9) колагенозами;
10) губчастою ниркою;
11) нефропатією вагітних;
12) посттравматичною дистрофією

та атрофією паренхіми нирки;
13) іншими аномаліями та уражен-

нями паренхіми нирок.
С и м п т о м а т и к а . Типових скарг

при нефрогенній гіпертензії немає.
Для нефрогенної гіпертензії характе-
рним є ранній (у молодому віці) по-
чаток артеріальної гіпертензії, стійкий
її перебіг, високий рівень діастоліч-
ного тиску, неефективність гіпотензи-
вної терапії. Вазоренальна гіпертен-
зія частіше виникає у віці до 50 ро-
ків. Атеросклеротичні ураження ни-
ркової артерії трапляються у віці
понад 40 років. Іноді з'являється біль
у поперековій ділянці, який може по-
єднуватись з болем голови.

Обов'язковим є вимірювання арте-
ріального кров'яного тиску на обох
руках у вертикальному і горизонта-
льному положеннях тіла, після фізи-
чного навантаження. Ортостатична
гіпертензія спостерігається у 80...90%
хворих на нефроптоз. Таке досліджен-
ня може виконати медична сестра.

При паренхіматозній формі нефро-
генної гіпертензії спостерігається клі-
нічна картина захворювань, які при-
звели до неї.

Д і а г н о с т и к а . Для підтверджен-
ня ниркового походження артеріаль-

ної гіпертензії необхідне складне об-
стеження. Важливою ознакою вазо-
ренальної гіпертензії є асиметрія ар-
теріального тиску і пульсу на верх-
ніх і нижніх кінцівках. Такий симп-
том наявний при аортоартеріїті. При
фібромускулярному стенозі ниркової
артерії під час аускультації епігаст-
ральної ділянки вислуховується діа-
столічний шум, при аневризмі нирко-
вої артерії — систолічний шум. У
деяких хворих на ґрунті стенозу ни-
ркової артерії може виявлятись ви-
сокий рівень еритроцитів і гемогло-
біну внаслідок стимуляції секреції
еритропоетину ЮГК.

Ультразвукове дослідження дає
змогу оцінити такі параметри: розмі-
ри нирки, стан чашечково-мискової
системи, товщину паренхіми, розміри
та стан надниркових залоз та суміж-
них органів, характер течії крові у ни-
ркових судинах (за допомогою ульт-
развукової допплєрографії). Таке до-
слідження є обов'язковим у всіх хво-
рих з підозрою на нефрогенну гіпер-
тензію.

За допомогою екскреторної уро-
графії та ізотопної ренографії вияв-
ляють порушення функції нирок; при
нирковій артеріографії, допплєрогра-
фії судин нирок — аномалії або за-
хворювання судин. Показаннями до
ниркової ангіографії є відповідний
анамнез і виявлення змін при вище-
згаданих обстеженнях та стійка зло-
якісна артеріальна гіпертензія при
відсутності ефекту від консервативно-
го лікування. Ниркова ангіографія є
єдиним методом діагностики ура-
жень ниркової артерії, який дає змогу
визначити характер ураження, його
локалізацію і ступінь.

Завдяки комплексному обстежен-
ню виявляють те чи інше урологічне
захворювання, яке може стати причи-
ною нефрогенної артеріальної гіпер-
тензії.

Для того щоб довести, що причи-
ною підвищення артеріального тиску
є виявлене ураження судин або парен-
хіми нирки, необхідні додаткові до-
слідження (ангіотензинова проба і ви-
значення активності реніну у веноз-
ній крові), за допомогою яких вияв-
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ляють надмірну продукцію ниркою
речовин, що підвищують артеріальний
тиск. Ангіотензинова проба ґрунту-
ється на тому, що при підвищеній
продукції ниркою реніну, а отже, при
високій концентрації в крові утворе-
ного з нього ангіотензину введений
ззовні ангіотензин не підвищує арте-
ріального тиску. Підвищений вміст
реніну у крові, що витікає з нирки з
того боку, де виявлено ураження су-
дин або паренхіми, є доказом нирко-
вого походження підвищеного арте-
ріального тиску.

В останні роки для діагностики
вазоренальної гіпертензії використо-
вують фармакорадіологічну пробу з
каптоприлом. Використовується ра-
діопрепарат 99mTc-DTPA. Обстеження
виконують в два етапи (динамічна
нефросцинтиграфія). Перед другим
обстеженням хворий приймає 25...50
мг каптоприлу і через 30...40 хв об-
стеження повторюють. При статис-
тично вірогідному зниженні показни-
ка фільтраційної функції нирок про-
ба вважається позитивною.

Л і к у в а н н я . Нефрогенна артері-
альна гіпертензія складна, важко під-
дається лікуванню, яке залежить від
виду ураження судин або паренхіми
нирки.

Здебільшого через відсутність ефе-
кту від консервативної терапії вда-
ються до оперативного лікування.

При відсутності тяжких порушень
функції нирки застосовують органо-
зберігаючу операцію (реконструкція
судин, автотрансплантація нирки, ре-
зекція нирки, нефропексія, ендартере-
ктомія). Метою реконструктивних
операцій є відновлення нормальної
течії крові в нирці. У випадку знач-
них анатомо-функціональних змін у
нирці вдаються до нефректомії.

Для лікування стенозів ниркової
артерії використовують ендоваскуля-
рну балонну дилятацію.

При двобічних дифузних (гломеру-
лонефрит) або дифузно-вогнищевих
(хронічний пієлонефрит) захворюван-
нях нирок можливе тільки консерва-
тивне лікування. Украй рідко при
особливо злоякісних формах перебі-
гу артеріальної гіпертензії застосову-

ють двобічну нефректомію з хроніч-
ним гемодіалізом і пересадженням
нирки.

Розділ29

ВАРИКОЦЕЛЄ

Варикоцелє — розширення, подовжен-
ня та звивистість вен сім'яного кана-
тика. Виявляється головним чином
у дітей і юнаків у віці 12-20 років.
Як досліджено, варикоцелє найчасті-
ше є не самостійним захворюванням,
а симптомом порушеного відтікання
венозної крові з вищерозташованих
великих вен, у які впадає яєчкова вена.
Права яєчкова вена впадає у нижню
порожнисту вену, ліва — у ниркову
вену. Варикоцелє у 90...95% випадків
реєструють зліва.

Етіологія та патогенез захворюван-
ня складні і досі дискутуються. До чин-
ників розвитку варикоцелє належать:

1) дефект, недостатність або відсу-
тність клапанів яєчкової вени;

2) природжена слабкість венозних
стінок лезоподібного сплетення (ple-
xus pampiniformis);

3) порушення ембріогенезу ниж-
ньої порожнистої вени та її гілок;

4) патологія ниркових вен і утруд-
нення відтікання венозної крові з ни-
рки;

5) різна довжина і малий просвіт
вен сім'яного канатика;

6) фістульна венна гіпертензія.
Патогенез первинного варикоцелє

не з'ясований до кінця, тоді як вто-
ринне варикоцелє свідчить про наяв-
ність новоутворень у нирках, заочере-
винному просторі і тазу.

Класифікують варикоцелє за ста-
діями розширення вен гроноподібно-
го сплетення і змін трофіки яєчка
(ЛопаткинН., 1998):

I стадія — варикоз вен виявляють
тільки пальпаторно при натужуванні
хворого у вертикальному положенні
тіла;

II стадія — візуально визначають
розширені вени; розміри та консис-
тенція яєчка не змінені;

III стадія — спостерігається вира-
жена дилятація вен гроноподібного
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сплетення, зменшення в розмірах та
зміни консистенції яєчка.

С и м п т о м а т и к а . Клінічних про-
явів небагато: збільшення розмірів від-
повідної половини калитки і тупий ни-
ючий біль у ділянці яєчка. Характер-
ною є більша вираженість варикоцелє
у вертикальному положенні тіла, осо-
бливо при ходінні, і зменшення або
зникнення у положенні лежачи. Цьо-
го не буває при розширенні вен сім'я-
ного канатика внаслідок проростання
або стискання нижньої порожнистої
або ниркової вени злоякісною пухли-
ною нирки. При пальпації виявляють
клубок м'яких розширених і дуже зви-
вистих вен, що розташовані вздовж
нижньої частини сім'яного канатика.
Часто хворі звертаються до лікаря з
приводу неплідності.

У виявленні варикоцелє під час
медичних оглядів певна роль нале-
жить середньому медичному персона-
лу, що працює в школах, середніх спе-
ціальних і вищих навчальних закла-
дах та військкоматах.

Д і а г н о с т и к а . Розпізнавання
хвороби ґрунтується на клінічних
ознаках і не становить труднощів.
Причину варикоцелє визначають за до-
помогою венографічних (венокавогра-
фія, ниркова венографія) і венотоно-
метричних досліджень. При веногра-
фії виявляють зворотну течію крові по
яєчковій вені, а при венотонометрії —
підвищений тиск у нирковій або ниж-
ній порожнистій вені. Венотестикуло-
графію можна виконати за допомогою
катетеризації яєчкової вени знизу, че-
рез одну із вен яєчкового сплетення.
У разі появи варикоцелє у середньому
і похилому віці, особливо справа, по-
трібне обстеження для виявлення або
виключення пухлини нирки.

При варикоцелє необхідно викону-
вати аналіз еякулята для динамічно-
го спостереження. Здебільшого спо-
стерігається зменшення рухомості
сперматозоїдів. Рекомендується вико-
нувати термометрію, теплографію, ре-
ографію, допплєроскопію, ультразвуко-
ве дослідження органів калитки. Доп-
плєрівські та ультразвукові дослід-
ження дають змогу виявляти субклі-
нічні форми варикоцелє.

Рис. 76. Операція за Іванисевичем при
варикозному розширенні вен сім'яного

канатика.

Л і к у в а н н я . Лише при незнач-
ному і короткотривалому варикозно-
му розширенні вен сім'яного канати-
ка та відсутності при венографії зво-
ротної течії крові по яєчковій вені
призначають консервативне лікуван-
ня. Воно полягає в обмеженні ходін-
ня і стояння, носінні добре припасо-
ваного суспензорію, холодних обтиран-
нях калитки, ліквідації запорів. В
інших випадках і при прогресуванні
захворювання необхідне оперативне
лікування.

До хірургічного втручання вдають-
ся ще й тому, що внаслідок постійно-
го тривалого порушення відтікання
крові з яєчка порушується його фун-
кція (варикоцелє нерідко ускладню-
ється неплідністю).

Оперативне лікування повинно
бути патогенетично обґрунтованим.
Тому при виявленні зворотної течії
крові по яєчковій вені необхідно пе-
рервати її і водночас створити умови
для доброго відтікання крові з веноз-
ного сплетення яєчка та з великих вен,
у які впадає яєчкова вена. Оптималь-
ною стосовно усіх цих вимог є комбі-
нована операція — створення двох
венозних анастомозів (проксимальний
тестикуло-іліакальний і дистальний
тестикуло-сафенний, тобто перетин
яєчкової вени і з'єднання її центра-
льного кінця з загальною здухвинною
веною, а периферичного — з великою
підшкірною веною стегна). Для покра-

14 Урологія
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щення результатів судинних операцій
рекомендується використовувати мі-
крохірургічні методики.

Однак далеко не завжди створен-
ня цих анастомозів є можливим, особ-
ливо у випадку, коли діаметр яєчко-
вої вени виявляється недостатнім.
Тому у більшості хворих обмежують-
ся перев'язкою і перетином яєчкової
вени у здухвинній ділянці — опера-
цією Іванисевича (рис. 76). Рецидиви
після цієї операції спостерігаються у
5...15% випадків.

Альтернативою оперативному
втручанню є ендоваскулярна обліте-
рація яєчкової вени. Для ендоваску-
лярної облітерації використовують
різні матеріали: дротяні парасолько-
ві пристрої, різноманітні балони, спі-
ральні емболи, тканинний клей, скле-
ропрепарати.

В останні роки використовують
метод ендоваскулярної черезшкірної
трансфеморальної склеротерапії, який
має такі переваги:

1) термін госпіталізації — дві-три
доби;

2) виконання втручання під місце-
вою анестезією;

3) препарат, що вводиться, спричи-
няє оклюзію не лише одного стовбура
яєчкової вени, а й дрібних гілок і ана-
стомозів;

4) відсутність травми тканин і піс-
ляопераційної рани;

5) вдається уникнути розвитку лі-
мфостазу і гідроцелє.

Завдяки широкому впровадженню
в клінічну практику ендоскопічних
малоінвазивних методів лікування в
останні роки використовують лапаро-
скопічну оклюзію яєчкової вени.



Частина VIII

НИРКОВА НЕДОСТАТНІСТЬ

Нирки є органами, які забезпечу-
ють гомеостаз. Ниркова недостатність
може виникати гостро, раптово, без
попередніх порушень ниркової фун-
кції (гостра ниркова недостатність)
або розвиватися поступово (хронічна
ниркова недостатність). Причинами
ниркової недостатності можуть бути
різні захворювання, які призводять до
порушення всіх функцій нирок. По-
рушення функцій нирок зумовлене
ушкодженням усіх відділів нефронів,
змінами структури ниркової ткани-
ни. Як наслідок, спостерігаються стій-
кі зміни гомеостазу. В урологічній
практиці обидва види ниркової недо-
статності трапляються часто, причо-
му в урологічних хворих характери-
зуються певними особливостями.

Р О З Д І Л ЗО

ГОСТРА НИРКОВА
НЕДОСТАТНІСТЬ

Е т і о л о г і я . Характерним проявом
гострої ниркової недостатності (ГНН)
є насамперед різке зменшення кіль-
кості виділеної сечі до анурії. Вна-
слідок цих змін в організмі відбува-
ється порушення водно-електролітно-
го балансу, кислотно-лужної рівнова-
ги, накопичуються продукти азотис-
того обміну. Механізм виникнення
ГНН не до кінця з'ясований. Чинни-
ків розвитку ГНН є чимало. В останні
роки розрізняють чотири основні те-
орії виникнення ГНН: 1) розлади ге-
модинаміки нирки; 2) тубулярна об-
струкція; 3) дисеміноване внутрішньо-
судинне зсідання; 4) інерстиційний
набряк і зворотна пасивна течія гло-
мерулярного фільтрату.

ГНН за причинами її виникнення
поділяють на преренальну, ренальну

і постренальну. Причинами пререна-
льної ГНН є захворювання серця і
ураження судин. Причини можуть
бути як загальні: шок, колапс, серце-
во-судинна недостатність, так і місце-
ві: тромбоз, емболія ниркових судин.
В обох випадках різко порушується
кровообіг нирок.

Причинами ренальної ГНН є ушко-
дження або захворювання, що уражу-
ють безпосередньо паренхіму нирок
(гострий гломерулонефрит; тяжка
травма обох нирок або єдиної нирки;
отруєння нефротоксичними речови-
нами, такими, як сулема, етиленглі-
коль і т.ін.; ураження нирок на ґрун-
ті постабортного сепсису, гемолізу
внаслідок переливання несумісної
крові, міолізу внаслідок краш-синдро-
му — розтрощення великого об'єму
м'язової тканини та інші інтокси-
кації.

Як бачимо, преренальну і реналь-
ну форми ГНН можна об'єднати наз-
вою "секреторна ГНН". У своїй біль-
шості ці форми ГНН належать до сфе-
ри реанімації, нефрології, терапії, гі-
некології, токсикології і т. ін.

Третя — постренальна, екскретор-
на або обтураційна форма ГНН стосу-
ється безпосередньо урології. Захво-
рювання, які призводять до порушен-
ня відтікання сечі з обох нирок, є при-
чинами постренальної ГНН. Найчас-
тіше цією причиною є сечокам'яна
хвороба, а також гідронефроз, стрик-
тури сечоводів різного походження,
стискання сечоводів пухлиною, збіль-
шені заочеревинні лімфатичні вузли,
заочеревинний фіброз, хірургічні опе-
рації з лігуванням сечоводів. Можна
виокремити аренальну форму ГНН,
яка розвивається при травматичному
розтрощенні обох нирок, при видален-
ні за життєвими показаннями обох
нирок або єдиної нирки.
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С и м п т о м а т и к а і к л і н і ч -
н и й п е р е б і г . Перебіг ГНН прийня-
то поділяти на п'ять стадій: продро-
мальну, коли з'являються перші симп-
томи захворювання, що призводить до
ГНН; олігоануричну, коли діурез різ-
ко зменшується або припиняється;
стадію відновлення діурезу, коли зно-
ву починається сечовиділення, полі-
уричну стадію, яка характеризується
поліурією і низькою концентрацією
сечі, та стадію видужання.

Однак для екскреторної ГНН, яка
найчастіше трапляється в урологічній
практиці, продромальна стадія не ха-
рактерна, оскільки закупорення вер-
хніх відділів сечових шляхів зазви-
чай розвивається гостро і зразу ж
проявляє себе олігурією або анурією.
Тому доцільніше розрізняти лише
чотири стадії екскреторної ГНН: олі-
гоануричну, стадію відновлення діу-
резу, поліуричну, стадію видужання.
Як тільки цілковито відновлюється
концентраційна здатність нирок і за-
вдяки цьому припиняється поліурія,
можна вважати ГНН практично лік-
відованою. Стадія видужання, залеж-
но від ступеня патоморфологічних
змін, може тривати до 1-2 років. У
цій стадії спостерігається зниження
функції нирок. Слід пам'ятати, що
преренальна форма ГНН може швид-
ко перейти в ренальну.

Однак лише зрідка олігоанурична
стадія екскреторної ГНН самостійно
переходить у наступну стадію — ста-
дію відновлення діурезу (наприклад,
при відходженні каменя сечоводу єди-
ної нирки). Здебільшого відновити ді-
урез вдається лише за допомогою спе-
ціального лікування: катетеризації
миски по сечоводу, оперативного вида-
лення каменя або дренування миски.
Якщо таке лікування не проводять, рі-
зко зростає концентрація продуктів азо-
тистого обміну в крові, порушуються
водно-електролітний баланс, кислотно-
лужна рівновага (ацидоз). Розвиваєть-
ся симптомокомплекс уремії: сплута-
на свідомість, сухість у роті, спрага, све-
рбіж шкіри, набряк лиця та інших ді-
лянок тіла, нудота, блювання, пронос.
Може з'являтися навіть випіт у черев-
ній і плевральній порожнинах, у пери-

карді, розвивається серцево-легенева
недостатність. Гіперкаліємія призво-
дить до порушень серцевої діяльності.

Д і а г н о с т и к а ГНН не є надто
складною. Правильно і ретельно зібра-
ний анамнез дає змогу виявити чин-
ники, що призвели до виникнення ГНН
(травма, сепсис, хірургічні втручання,
сечокам'яна хвороба, опіки, отруєння,
переливання крові). Застосовують ве-
лику кількість тестів для діагностики
ГНН. Найбільш надійним біохіміч-
ним тестом ГНН є підвищення концен-
трації креатиніну в сироватці крові.

Діагностика екскреторної форми
ГНН є відносно складною. Необхідно
своєчасно і правильно витлумачити
такі симптоми, як зменшення або при-
пинення сечовиділення, біль у ділян-
ці нирок, уздовж сечоводів, різке по-
гіршення загального стану, інколи
нудота, блювання. Складнішим за-
вданням є розпізнавання причини
ГНН, що потрібно для визначення лі-
кувальної тактики. З огляду на це
необхідне екстрене урологічне обсте-
ження. За допомогою оглядової уро-
графії, якщо на знімку виявляються
тіні, характерні для сечових каменів,
у проекції мисок і сечоводів, можна
визначити діагноз. Екскреторну уро-
графію у таких випадках не застосо-
вують, тому що нирки не функціону-
ють і не зможуть виділити рентгено-
контрастну речовину. Одержати неф-
рограму можна через 24 год після
введення контрасту. В окремих випа-
дках пієлограма дає змогу визначити
локалізацію обструкції.

Іноді ефективною є ретроградна
уретеропієлографія, причому катете-
ризація сечоводу і миски без рентге-
ноконтрастного дослідження має ва-
жливе діагностичне значення, бо ви-
являє або виключає наявність пере-
шкоди у верхніх відділах сечових
шляхів і застій сечі в них. Якщо вда-
ється ввести катетер у миску та одер-
жати вільне виділення сечі по ньому,
то це підтверджує екскреторний ха-
рактер анурії. Катетер залишають для
відведення сечі з нирки. При уведен-
ні по катетеру рентгеноконтрастної
речовини визначають характер і ло-
калізацію перешкоди відтіканню сечі.
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Важливе діагностичне значення
мають ультразвукові та радіоізотопні
методи, які можна застосовувати при
будь-якому стані хворого. Радіоізото-
пна ренографія виявляє відсутність
функції нирок; сцинтиграфія або ска-
нування дають змогу виявити відсут-
ність однієї з нирок, визначити роз-
міри нирок. Динамічна сцинтиграфія,
непряма ниркова ангіографія умож-
ливлюють орієнтовне визначення при-
роди ГНН (секреторна чи екскретор-
на). За допомогою ультразвукового до-
слідження виявляють наявність і при-
чину обструкції, визначають стан та
розміри нирок, сечового міхура, сечо-
водів. УЗД є малоінвазивним і прос-
тим методом дослідження, яке не
потребує спеціальної підготовки. Уль-
тразвукове дослідження дає змогу оці-
нити стан суміжних органів.

За результатами лабораторних до-
сліджень (концентрація у крові про-
дуктів білкового обміну) судять про
тяжкість ГНН. Найважливішими по-
казниками є концентрація у сироват-
ці крові сечовини, креатиніну і калію.
Важливе значення має визначення
кислотно-лужної рівноваги, оскільки
при нирковій недостатності та особ-
ливо швидко при ГНН вона зміню-
ється в напрямку ацидозу. Багато
симптомів, що входять у синдром уре-
мії, залежать не тільки від накопичен-
ня азотистих шлаків у крові, а й від
ацидозу і гіперкаліємії.

Якщо потрібно визначити наявність
і стан кровообігу в нирках, можна вико-
ристовувати ангіографію. У складних
для діагностики випадках слід вдава-
тися до пункційної біопсії нирки. Пун-
кційну біопсію нирки застосовують при
підозрі на гострий гломерулонефрит,
гострий тубулярний некроз, системне
захворювання, інтерстиційний нефрит,
при наявності довготривалої олігоурії.

Л і к у в а н н я . Лікувальна тактика
залежить від форми і стадії ГНН. При
наявності шокової гіпотензії слід пе-
редусім стабілізувати гемодинаміку.

Лікування ГНН полягає у:
1) регуляції кислотно-лужної рів-

новаги;
2) регуляції водно-електролітного

балансу;

3) заміщенні фукції нирок за до-
помогою різних методів;

4) контролі затримки азоту;
5) адекватному харчуванні;
6) лікуванні ускладнень і супутніх

захворювань.
При секреторній ГНН лікування

починають з консервативних заходів,
до яких входять загальні дезінтокси-
каційні заходи: уведення концентро-
ваних розчинів глюкози з вітаміна-
ми, поліглюкіну, розчинів бікарбона-
ту натрію при ацидозі, діуретиків і
т.ін., антибактеріальна терапія при
сепсисі і т.ін. Діуретики вводять ве-
ликими дозами внутрішньовенно.

При неефективності консерватив-
ної терапії необхідним є заміщення
функції нирок. Для цього в період
олігоанурії вдаються до очищення
крові (гемодіаліз, гемофільтрація, ге-
модіафільтрація, постійний веновено-
зний гемодіаліз, перитонеальний діа-
ліз, постійна артеріовенозна гемофіль-
трація, постійна веновенозна гемофіль-
трація, постійна веновенозна ультра-
фільтрація).

Гемодіаліз виконують за допомо-
гою апарата "штучна нирка". Голо-
вною частиною цього апарата є діалі-
затор з напівпроникною мембраною.
Мембрана з однієї сторони омиваєть-
ся кров'ю хворого, а з іншої — діалі-
зуючим розчином спеціального скла-
ду. Апарат під'єднують до судин хво-
рого двома трубками: відвідною і при-
відною. Відвідну трубку з'єднують з
артерією хворого, а привідну — з ве-
ною. Перед підключенням діалізатор
і магістралі апарата заповнюють фі-
зіологічним розчином. Після підклю-
чення кров хворого надходить в апа-
рат, де поступово очищується від на-
копичених у ній шкідливих продук-
тів обміну і токсичних речовин. За
один сеанс вдається значно знизити
концентрацію в організмі токсичних
речовин, що швидко покращує стан
хворого. Якщо функція власних ни-
рок протягом найближчих днів не
відновлюється достатньою мірою, то
сеанс повторюють. При необхідності
сеанси повторюють багаторазово.

При поліорганній недостатності
гемодіаліз є методом вибору в ліку-
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ванні ГНН. Зазвичай при ГНН гемо-
діаліз допомагає перебороти найтяж-
чий період захворювання і досягти
переходу ГНН у стадію відновлення
діурезу.

У деяких випадках, зокрема при
протипоказаннях до застосування ге-
модіалізу, вдаються до перитонеально-
го діалізу. Метод полягає у промиванні
черевної порожнини через вставлені у
неї трубки розчином змішаного скла-
ду, що дає змогу вивести продукти азо-
тистого обміну, виділені очеревиною.
Очеревину у цих випадках викори-
стовують як діалізуючу мембрану.

При екскреторній ГНН лікування
полягає у ліквідації перепони відті-
канню сечі, своєчасне відновлення
якого зазвичай сприяє ліквідації ГНН.
Відновити відтікання сечі з нирок
можна різними способами: катетери-
зацією миски по сечоводу, зокрема
встановленням катетера-стента, що
сам утримується; оперативним вида-
ленням перепони відтіканню сечі та
дренуванням миски нирки оператив-
но або за допомогою черезшкірної
пункції (пієлостомія, нефропієлосто-
мія, до кожної з яких існують свої
показання). Як у перед-, так і у піс-
ляопераційний період застосовують
відповідну медикаментозну консерва-
тивну терапію.

Важливим є перехід стадії віднов-
лення діурезу в поліуричну стадію. У
стадії поліурії нирки втрачають зда-
тність зберігати калій, натрій, воду.
Саме тому у цій стадії необхідна ре-
тельна корекція водно-електролітно-
го балансу. Нормалізація діурезу, зни-
ження і нормалізація концентрації
креатиніну і сечовини в сироватці
крові, поступове відновлення функці-
онального стану і концентраційної
здатності нирок свідчать про позити-
вну динаміку захворювання.

Адекватне харчування є дуже важ-
ливим терапевтичним чинником. Ме-
тодом вибору є ентеральне харчуван-
ня при нормальному пасажі по шлу-
нково-кишковому тракту.У випадках
порушеного пасажу по шлунково-ки-
шковому тракту і неможливості ен-
терального харчування необхідні ре-
човини вводять внутрішньовенно.

Дуже важливим при ГНН є ліку-
вання сепсису та інфекційних ускла-
днень. Обов'язковим є посів крові на
флору та чутливість до антибіотиків
та відповідна антибіотикотерапія.
При використанні гемодіалізу необ-
хідним є ретельний догляд за судин-
ним доступом. Варто не забувати і про
можливість інфекції сечових шляхів.
Для цього проводять регулярні посі-
ви сечі з визначенням чутливості до
антибіотиків.

Здебільшого ГНН будь-якого похо-
дження виліковується.

Р о з д і л 31

ХРОНІЧНА НИРКОВА
НЕДОСТАТНІСТЬ

Хронічна ниркова недостатність
( Х Н Н ) — СИМПТОМОКОМПЛЄКС, ЯКИЙ

розвивається внаслідок прогресуючої
втрати всіх функцій нирок. Пробле-
ма лікування ХНН є актуальною у всіх
розвинених країнах світу. У різних
країнах кількість хворих на ХНН ста-
новить 150...450 осіб на 1 млн насе-
лення. До ХНН можуть призвести
первинні захворювання нирок і вто-
ринні їх ураження внаслідок довго-
тривалих хронічних захворювань рі-
зних органів і систем.

Серед етіологічних чинників ХНН
розрізняють: преренальні, ренальні,
постренальні. Безпосереднє ураження
паренхіми поділяють на: 1) переваж-
не ураження гломерулярного апара-
ту; 2) переважне ураження канальце-
вої системи; 3) поєднання ураження
гломерулярного апарату і канальце-
вої системи. Найчастіше виникають
гломерулярні ураження.

Хронічна ниркова недостатність
часто трапляється в урологічній прак-
тиці. До ХНН призводять такі поши-
рені захворювання, як хронічний піє-
лонефрит, туберкульоз нирок, сечо-
кам'яна хвороба, ураження ниркових
артерій, аномалії нирок і сечових
шляхів (полікистоз нирок, гідронеф-
роз), захворювання передміхурової
залози (ДГПЗ, саркома і рак). ХНН
нерідко є ускладненням пухлин жі-
ночих статевих органів: фіброміом і
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раку матки, кіст і раку яєчників. Най-
частіше причиною ХНН є гломеруло-
нефрит. Дуже часто до розвитку хро-
нічної ниркової недостатності спри-
чиняється цукровий діабет, при яко-
му розвивається діабетична нефропа-
тія. Із урологічних захворювань час-
то причиною ХНН є хронічний пієло-
нефрит, особливо якщо врахувати, що
і при інших урологічних захворюван-
нях він відіграє важливу роль у пато-
генезі ХНН, бо практично завжди су-
проводить ці захворювання і разом з
ними призводить до змін ниркової
паренхіми.

Рідше причинами ХНН з уражен-
ням гломерулярного апарату є: по-
дагра, мієломна хвороба, малярія, сеп-
тичний ендокардит. Первинне ура-
ження канальцевої системи спостері-
гається при урологічних захворюван-
нях, які супроводжуються порушен-
ням відтікання сечі, природженими і
набутими тубулопатіями, отруєнням
токсичними речовинами і ліками.

Механізм розвитку ХНН ґрунту-
ється на поступовому зменшенні кі-
лькості діючих нефронів. Відповідно
знижується величина клубочкової
фільтрації (ВКФ) в кожному нефроні
і нирці в цілому. Поступово знижу-
ються всі функції нирки. Важливим
є порушення водно-електролітного
балансу, кислотно-лужної рівноваги,
затримка в організмі продуктів мета-
болізму та інших речовин, які зумов-
люють стан хворого і клінічну карти-
ну ХНН. Гіперкаліємія, яка виникає
при ХНН, може загрожувати жит-
тю пацієнта.

Морфологічна картина при ХНН:
розвивається фібропластичнии процес
із заміщенням нефронів сполучною
тканиною і компенсаторною гіпертро-
фією діючих нефронів.

С и м п т о м а т и к а і к л і н і ч -
н и й п е р е б і г . У перебігу ХНН при
урологічних захворюваннях розрізня-
ють чотири стадії. Перша — субклі-
нічна — характеризується початкови-
ми порушеннями ниркових процесів,
які вдається зареєструвати за допо-
могою найбільш чутливих біохіміч-
них і радіоізотопних методів (ВКФ
становить 70...80 мл/хв).

У другій — компенсованій стадії
порушується концентраційна здат-
ність ниркових канальців, але збере-
жена клубочкова фільтрація, розвива-
ється компенсаторна поліурія, азоти-
сті шлаки виділяються позанирковим
шляхом: шкірою, слизовими і сероз-
ними оболонками (шлунково-кишко-
вим трактом, плеврою, очеревиною
вони повністю виводяться з організ-
му). Однак порушується водозберіга-
юча функція нирок, внаслідок чого
з'являються спрага, сухість шкірних
покривів і слизових оболонок, швид-
ка втомлюваність, зниження апетиту,
розлади травлення, біль голови. У цій
стадії порушуються інші функції ни-
рок: еритропоетична, регуляції арте-
ріального тиску, внаслідок чого мож-
ливі анемія та артеріальна гіпертен-
зія (ВКФ — 50...70 мл/хв).

У третій стадії спостерігається
декомпенсація основної, азотовиділь-
ної функції нирок і виникає гіперазо-
темія. У цій стадії ще можлива зміна
у перебігу ХНН під впливом або лі-
кування, або усунення тих чинників,
що спричинилися до погіршення фун-
кції нирок. Тому цю стадію назива-
ють інтермітуючою, тобто переміжною.

Ця стадія характеризується заги-
беллю великої частини функціоную-
чої ниркової паренхіми; гіперазо-
темія зростає до концентрації креа-
тиніну в сироватці крові 0,5...0,7
ммоль/л. У міру прогресування пато-
логічного процесу у нирках ХНН пе-
реходить у четверту і останню —
термінальну стадію.

У термінальній стадії ХНН вира-
женою є анемізація. Зазвичай наявна
тяжка, що не піддається медикамен-
тозному лікуванню, артеріальна гіпер-
тензія. Унаслідок виділення азотис-
тих шлаків шлунковим трактом ви-
никає запалення його слизової оболо-
нки, зокрема стоматит, гастродуоденіт.
Можливе утворення виразок, які іно-
ді ускладнюються шлунково-кишко-
вою кровотечею. Розвивається симп-
томокомплекс уремії (ВКФ — 1...15
мл/хв).

Термінальну стадію ХНН М.А.Ло-
паткин (1998) пропонує поділяти на
три форми клінічного перебігу:
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/ форма — ВКФ — 14... 10 мл/хв,
сечовина сироватки крові — 20...30
ммоль/л, креатиніну — 0,5...0,7
ммоль/л, збережена водовидільна
функція нирок (добовий діурез >1 л).
Зміни водно-електролітного і кислот-
но-лужного балансу корегуються кон-
сервативними методами.

НА форма — зменшення діурезу
(олігурія, олігоанурія), осмолярність
сечі знижується до 350...300 мосм/л,
виражені симптоми затримки рідини,
електролітів, декомпенсований ацидоз,
зростають анемія, азотемія, виражена
затримка солей натрію, калію, фосфа-
тів. Зміни у серцево-судинній систе-
мі, легенях, інших органах є оборот-
ними.

ІІБ форма — такі самі прояви, як і
в НА; більше виражені внутрішньо-
органні порушення (серцево-судинна
недостатність з порушенням крово-
обігу у великому і малому колі) та
зміни в легенях, печінці.

/// форма — тяжка уремічна інток-
сикація з гіперазотемією (сечовина —
60 ммоль/л і більше, креатинін —
1,5...2,0 ммоль/л і більше, гіперкаліє-
мія — понад 6...7 ммоль/л); деком-
пенсація серцевої діяльності, дистро-
фія печінки, полісерозит. У цій стадії
лікувальні можливості є мінімальни-
ми. Алотрансплантація нирки є без-
перспективною.

Слід пам'ятати, що визначати ста-
дію ХНН при урологічних захворю-
ваннях необхідно лише після віднов-
лення пасажу сечі та ліквідації запа-
льного процесу.

Симптоматика ХНН зумовлена сту-
пенем зниження функціонального
стану нирок і характером ураження
інших органів і систем організму.
Одним з найчастіших симптомів ХНН
є анемія. Анемія може бути зумовле-
на порушенням синтезу еритропоети-
ну і гемолізом, який скорочує життя
еритроцитів. Уремічна інтоксикація
пригнічує здатність кісткового мозку
адекватно реагувати на еритропоетин.
Внаслідок інтоксикації виникають
порушення у системі зсідання крові.

Серцево-судинні ускладнення пере-
довсім зумовлені поєднанням арте-
ріальної гіпертензії, анемії, гіпергід-

ратації, ацидозу, інтоксикації. Уремі-
чна інтоксикація призводить до роз-
витку перикардиту. Гіперкаліємія
сприяє розвиткові міокардиту. У піз-
ніх стадіях ХНН у легенях може роз-
винутись уремічний пневмоніт.

Характерним є порушення функ-
ції органів травлення. На ранніх ста-
діях спостерігаються сухість у роті,
погіршення апетиту і т. ін. У пізніх
стадіях шлунково-кишковий тракт
залучається організмом до компенса-
торних механізмів виведення калію і
різних метаболітів, призводить до ура-
ження слизової, розвитку гастриту,
ентероколіту, утворення виразок, які
можуть ускладнюватись шлунково-
кишковою кровотечею. Розвивається
стоматит, паротит.

Неврологічні порушення залежать
від ступеня інтоксикації при ХНН.
Основними симптомами уремічної
енцефалопатії є: порушення сну, га-
льмування діяльності головного моз-
ку, сплутаність свідомості, іноді галю-
цинації. Характерними є також ендо-
кринні порушення при ХНН. На піз-
ніх стадіях спостерігаються порушен-
ня синтезу гормонів всіма ендокрин-
ними органами. Знижується синтез
еритропоетину, посилюється актив-
ність реніну з підвищенням рівня
ангіотензину, підвищується концент-
рація паратиреоїдного гормону, пору-
шується дія антидіуретичного гормо-
ну, підвищується концентрація гаст-
рину, глюкагону, кальцитоніну, альдо-
стерону.

Характерними для ХНН є імунні
ускладнення. При ХНН спостеріга-
ються: лімфоцитопенія, порушення
функціональної активності лімфоци-
тів. Зниження клітинного і гумора-
льного імунітету призводить до під-
вищення сприйнятливості організму
до дії різноманітних інфекцій. Одні-
єю з частих причин смерті хворих на
ХНН є гнійно-септичні ускладнення.

Уремічна інтоксикація зумовлена
дією комплексу різноманітних речо-
вин, які накопичуються в організмі
хворого на ХНН (креатинін, сечови-
на, сечова кислота, феноли, пролактин,
калій, фосфор, паратиреоїдний гормон
і т.ін).
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Д і а г н о с т и к а . Розпізнавання
ХНН нескладне у пізніх стадіях з
огляду на виражену клінічну симп-
томатику. Проте важливіше розпізна-
ти її на ранніх стадіях, коли ще мож-
ливе відновлення функції нирок.
Тому слід звертати увагу на такі на-
віть незначно виражені симптоми, як
втомлюваність, спрага, сухість у роті,
блідість, погіршення апетиту. Наяв-
ність цих симптомів в урологічного
хворого дає змогу запідозрити виник-
нення ХНН. Складність діагностики
ХНН у дітей зумовлена невиразністю
симптоматики у початковий період
захворювання. Виявлення ХНН про-
водиться одночасно з діагностикою
основного захворювання.

Підтверджують наявність ХНН і
визначають її стадію за допомогою
спеціальних методів дослідження:
біохімічних (підвищення вмісту сечо-
вини, креатиніну і калію в крові, по-
рушення кислотно-лужної рівноваги
в бік ацидозу), кліренс-тестів, радіо-
ізотопних методів дослідження (рено-
графія, динамічна сцинтиграфія); екс-
креторної урографії, комп'ютерної
томографії, ультразвукового дослі-
дження нирок і т.ін. Необхідне вико-
нання загального аналізу крові, сечі
та інших рутинних клінічних обсте-
жень.

Можливості рентгенологічного до-
слідження при ускладненій ХНН об-
межені, тому що екскреторна урогра-
фія через різке зниження концентра-
ційної здатності нирок і недостатнє
виділення рентгеноконтрастної речо-
вини не дає чіткої картини. Не зав-
жди можлива і ретроградна уретеро-
пієлографія через тяжкий стан хво-
рих і можливість прогресування
ХНН. Тому важливе значення у тре-
тій і четвертій стадіях ХНН мають
радіоізотопні методи дослідження, що
застосовуються при будь-якому стані
хворого і практично не мають проти-
показань.

За допомогою динамічної сцинти-
графії можна дати порівняльну оцін-
ку функції обох нирок, тобто вияви-
ти, яка з них уражена більше, а також
визначити переважне порушення се-
креції чи екскреції ізотопу, тобто ви-

явити ураження паренхіми нирки або
оклюзію сечових шляхів. Ці відомос-
ті надзвичайно важливі для діагнос-
тики ХНН урологічного походження,
тому що при ній здебільшого уражен-
ня обох нирок виражене нерівномір-
но і первинні зміни виникають не у
паренхімі, а в сечових шляхах. Інфо-
рмативними при ХНН є також інші
радіоізотопні дослідження: визначен-
ня кліренсу за гіпураном, непряма
ниркова ангіографія.

Порушення уродинаміки можна
виявити за допомогою ультразвуко-
вого сканування. Саме воно є основ-
ним методом у діагностиці ХНН уро-
логічної етіології. УЗД — безпечний
метод, придатний для виконання при
будь-якому стані хворого, що дає ана-
томічні відомості про стан і товщину
ниркової паренхіми; ступінь розши-
рення чашечок, миски, сечоводу, що
опосередковано свідчать про стан ни-
рок і сечових шляхів.

Важливе значення має визначення
концентрації вмісту середніх молекул
і |32-мікроглобуліну в крові та сечі. їх
вміст характеризує функціональний
стан нирок, ступінь інтоксикації; він
зростає при прогресуванні ХНН. Слід
пам'ятати, що при активній фазі за-
пального процесу на фоні ХНН їх рі-
вень у крові значно зростає.

Рання діагностика ХНН при уро-
логічних захворюваннях дуже важли-
ва, тому що дає змогу своєчасно запо-
бігти прогресуванню загибелі парен-
хіми нирок та правильно визначити
тактику лікування.

Л і к у в а н н я хворих з ХНН має
бути спрямоване на ліквідацію осно-
вного захворювання із корекцією по-
рушень гомеостазу, ліквідацію супут-
ніх захворювань і ускладнень ХНН.
Адекватне лікування ХНН при уро-
логічних захворюваннях має поєдну-
вати патогенетичні та симптоматичні
заходи. На відміну від ХНН неуроло-
гічної етіології, часто спостерігається
зворотність її перебігу. Патогенетич-
не лікування ХНН ґрунтується на опе-
ративних та інструментальних захо-
дах. Ці заходи можуть мати виріша-
льний вплив на перебіг ХНН, яка зу-
мовлена порушенням відтікання сечі,
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гнійним пієлонефритом і т.ін. Своє-
часне виконання таких заходів дає
змогу успішно подолати клінічні про-
яви ХНН.

Лікування ХНН в урологічних хво-
рих на перших трьох стадіях зводить-
ся до впливу на основне захворюван-
ня, що спричинило виникнення і роз-
виток ниркової недостатності: меди-
каментозне лікування пієлонефриту
або туберкульозу нирки, видалення
каменя, що порушує відтікання сечі,
реконструктивно-пластичні операції
при гідронефрозі та інших аномаліях
сечових шляхів, простатектомія при
патології передміхурової залози і т.ін.
Одночасно, як і при ГНН, проводять
терапію, спрямовану на дезінтоксика-
цію організму, промивання шлунка,
сифонні клізми. Призначають дієту з
обмеженим вмістом білків і кухон-
ної солі і підвищеним вмістом ово-
чів і фруктів. Електролітами, які по-
требують постійної корекції, є натрій
і калій. При затримці калію у пізніх
стадіях ХНН застосовують препара-
ти кальцію, діуретики. Утилізації
калію сприяє введення розчинів глю-
кози з інсуліном.

При ХНН у ранніх стадіях спосте-
рігаються порушення кислотно-луж-
ної рівноваги, які поступово прогре-
сують. Для корекції призначають
питну соду перорально або розчин бі-
карбонату натрію внутрішньовенно.
Для корекції анемії до комплексу лі-
кування мають входити препарати за-
ліза, фолієва кислота, іноді — андро-
гени. У деяких випадках вдаються до
переливання донорських відмитих
еритроцитів. Для зниження артеріа-
льного тиску призначають гіпотензив-
ні засоби, які сприяють сповільненню
прогресування загибелі ниркової тка-
нини і забезпечують профілактику
серцево-судинних ускладнень. При
ХНН спостерігається підвищення кон-
центрації паратгормону, яке підтри-
мується зниженням концентрації
йонізованого кальцію внаслідок за-
тримки фосфору і прогресуванням
остеодистрофії. З огляду на це необ-
хідно нормалізувати мінералізацію
кісткової тканини і гальмувати роз-
виток вторинного гіперпаратиреоїди-

зму. З цією метою використовують
дієту з обмеженим вмістом фосфору,
гідрооксид алюмінію чи магнію, пре-
парати кальцію, вітамін D.

Для ліквідації азотемії признача-
ють дієтотерапію з адекватним спо-
живанням рідини, для зниження ка-
таболічних процесів можна викорис-
товувати анаболічні стероїди, фенобо-
ліни, деякі андрогени. Леспеніфрил,
леспефлан, ентеросорбенти належать
до протиазотемічних препаратів. їх
дозування і тривалість застосування
залежать від вираженості азотемії.
Інфузійну терапію проводять з метою
дезінтоксикації та покращення мік-
роциркуляції і корекції кислотно-
лужної рівноваги. Необхідно викори-
стовувати екстраренальні методи де-
токсикації (стимуляція діареї, перо-
ральні сорбенти, промивання шлунка
та кишок, йонообмінні смоли).

У термінальній стадії ХНН засто-
совують методи позаниркового очи-
щення (перитонеальний діаліз, шлун-
ковий чи кишковий діаліз, гемофіль-
трація, гемодіаліз і т.ін.) і алотранс-
плантацію нирки.

Гемодіаліз ґрунтується на явищі
діалізу, яке полягає у звільненні ко-
лоїдних розчинів від кристалоїдів
шляхом вибіркової дифузії через
напівпроникну мембрану, що розташо-
вана між двома середовищами. При
уремії речовини підвищеної концен-
трації в крові видаляються через на-
півпроникну мембрану в діалізуючий
розчин. Надлишок рідини при пору-
шенні водовидільної функції нирок
виводиться шляхом ультрафільтрації
за рахунок гідростатичного градієнта
тиску між кров'ю та діалізуючим
розчином.

Показаннями до гемодіалізу є: на-
явність термінальної стадії ХНН з
порушенням всіх функцій нирок:
зниження ВКФ нижче 15 мл/хв, кон-
центрація сечовини сироватки крові
понад 35 ммоль/л, креатиніну сиро-
ватки крові — понад 0,7 ммоль/л, гі-
перкаліємія, ацидоз, затримка рідини
з артеріальною гіпертензією. Показан-
ня залежать від стану хворого, кліні-
чної картини, відсутності ефекту від
консервативного лікування. Режим і
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Рис. 77. Схема пересадження нирки:
1 — анастомоз ниркової артерії донора з

внутрішньою здухвинною артерією реципієнта за
типом "кінець у кінець"; 2 — анастомоз ниркової

вени донора із зовнішньою здухвинною веною
реципієнта за типом "кінець у бік";

З — уретероцистоанастомоз.

програма хронічного гемодіалізу ви-
значаються індивідуально, найчастіше
діаліз виконується тричі на тиждень
по 4...5 год. Гемодіаліз можна вико-
ристовувати як передопераційну під-
готовку та в післяопераційний пері-
од при ХНН урологічної етіології.
Неефективним є застосування діалі-
зу в урологічних хворих при поєднан-
ні уремічної та гнійної інтоксикації.
У таких випадках слід ліквідувати
причину гнійної інтоксикації, комбі-
нувати гемодіаліз з іншими метода-
ми детоксикації (плазмоферез, гемо-
сорбція, плазмосорбція, ультрафіоле-
тове опромінення автокрові).

Показанням до трансплантації
нирки є термінальна стадія хронічної
ниркової недостатності. Підготовка
хворих до трансплантації нирки по-
лягає у позанирковому очищенні, лі-
куванні ускладнень ХНН і супутніх
захворювань. Абсолютними протипо-
казаннями до трансплантації нирки
є: інфаркт міокарда, вади серця з тя-
жкими порушеннями кровообігу, по-
рушення мозкового кровообігу, вира-
зкова хвороба, психічні захворюван-
ня, злоякісні новоутворення, тяжка
форма артеріальної гіпертензії, полі-
серозит, значно виражений атероскле-
роз, гострий період інфекційних захво-
рювань. Більшість цих захворювань

може бути скоригована в процесі під-
готовки до трансплантації нирки. До
відносних протипоказань належать
захворювання сечових шляхів та ви-
ражена дистрофія пацієнта. Перед
операцією необхідно провести такі
види обстеження: рутинні аналізи
крові та сечі, проби на RW, ВІЛ, HBsAg,
HLA-типування, імунологічні тести,
тести на цитомегаловірус, рентгено-
графію органів грудної клітки, ЕКГ,
посіви сечі, УЗД органів черевної по-
рожнини та заочеревинного простору,
дослідження уродинаміки, ФГДС, ту-
беркулінові проби.

Найчастіше застосовують гетеро-
топічну алотрансплантацію нирки
(рис. 77). Нирку пересаджують заоче-
ревинно, в здухвинну ділянку, накла-
дають анастомози між нирковою ве-
ною і артерією та здухвинними суди-
нами. Сечовід пересаджують у стінку
сечового міхура. У післяопераційний
період необхідно застосовувати іму-
носупресивну терапію, яка спрямова-
на на пригнічення трансплантаційно-
го імунітету. Вона може бути одно-,
дво-, три- і чотирикомпонентною. Най-
ефективнішим є циклоспорин А в
комбінації з іншими препаратами.
Найширпіе застосовують комбінацію
циклоспорин А + азатіоприн + пред-
нізолон. У деяких клініках викорис-
товують антилімфоцитарні препарати
з метою індукції імуносупресії або з
метою терапії кризи відкидання та у
пацієнтів з попереднім високим тит-
ром антитіл. Новітній препарат FK-
506 можна призначити для моноте-
рапії. При використанні будь-якої
схеми імуносупресії необхідно прова-
дити постійний контроль (моніторинг)
стану хворого.

Історія пересадження нирки бере
початок від публікації у Віденсько-
му клінічному тижневику E.Ulmann
(1902), де вперше повідомлено про
можливість пересадження нирки у
собак. Незалежно від цього A.Carrell
(1902) розробив і впровадив у клініч-
ну практику техніку судинного шва ,
що дало змогу поставити справу
трансплантації нирки на практичну
основу (De Castel, 1902; Floresco, 1905;
Jaboulay, 1906; Unger, 1910 ) . Важли-
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вою віхою стала концепція про транс-
плантаційний імунітет, розроблена
W.Schoene в 1912 р.

Таким чином, від часу першого
пересадження нирки минуло близько
100 років і 30 років — від часу пер-
шої у нашій країні успішної алотранс-
плантації нирки від людини до лю-
дини. З тих часів трансплантаційна
клінічна нефрологія почала інтенсив-
но розвиватися. Основні труднощі
полягають у переборенні реакцій від-
кидання трансплантата, хоча існують
і суто хірургічні проблеми. Донині
експериментальні дослідження зали-
шаються основними і скеровуючими
в розвитку клінічної трансплантацій-
ної хірургії. Кількість успішних тран-
сплантацій нирок, а також центрів
трансплантації у нашій країні і за
кордоном постійно зростає, а отже, і
кількість хворих з пересадженою ни-
ркою, які потребують медичної, тру-
дової і суспільної реабілітації.

Доцільною і зручною для клініцис-
та є така класифікація урологічних
ускладнень, які можуть виникнути
після пересадження нирки (Schweizer
et al.,1975; Feldman et Jacobs, 1992).

I. Сечові нориці: 1. Неспроможність міху-
рово-сечовідного анастомозу або швів сечового
міхура; 2. Некроз сечоводу.

II. Обструктивні ускладнення: 1. Стеноз
міхурово-сечовідного анастомозу; 2. Стрикту-
ра сечоводу; 3. Оклюзія просвіту сечоводу утво-
ром (згустком крові, конкрементом, стороннім
тілом і т.ін.); 4. Стиснення сечоводу зовні (лі-
мфоцелє, гематомою, абсцесом, пухлиною і т.ін.).

III. Камені пересадженої нирки.

Деякі автори вважають найбільш
обґрунтованим з урахуванням етіо-
логії та патогенезу поділ ускладнень
на такі, що пов'язані з міхурово-сечо-
відним анастомозом і зі сечоводом
трансплантата. Здебільшого ранніми
ускладненнями урологічного характе-
ру після пересадження нирки є сечові
нориці, тоді як пізні ускладнення
представлені переважно обструктив-
ним типом. Майже 95% урологічних
ускладнень, що виникають після
трансплантації нирки, становлять
стриктури сечоводу пересадженої
нирки і сечові нориці. Близько 33%

ускладнень пов язано зі сечовим мі-
хуром і міхурово-сечовідним анасто-
мозом, приблизно 65% — безпосеред-
ньо зі сечоводом трансплантата.

Окрім поліморфних проявів реак-
ції відкидання трансплантата, що спо-
стерігається практично у всіх хворих,
у них зареєстрований великий спектр
частих і різноманітних ускладнень і
захворювань:

• пієлонефрит трансплантата
(5О...1ОО% хворих);

• артеріальна гіпертонія (ЗО...67%);
• захворювання шлунково-кишко-

вого тракту (25...60%);
• інфекційні ускладнення (70...97%);
• синдром Іценка-Кушинга (45...

82%);
• порушення фосфорно-кальцієво-

го обміну та ушкодження кісткової
системи (25...65%);

• стероїдний діабет (30...64%);
• різні форми кардіопатій і уражен-

ня легенів (25...39%);
• психічні порушення (12...28%);
• гіперпаратиреоз (5...24%);
• міопатія (7...12%).
Підраховано, що пересічно кількість

ускладнень в одного хворого після
алотрансплантації нирки сягає 4,4.

Незважаючи на те що максималь-
на тривалість життя хворих після
алотрансплантації збільшується, на
жаль, поки що чим більше часу ми-
нає після операції з пересадження
нирки, тим меншим є відсоток вижи-
вання цих хворих. Постійне прогре-
сування і необоротність нефросклеро-
зу, ураження клубочків нирки як на-
слідок прояву тканинної несуміснос-
ті, призводить до погіршення функ-
ції трансплантата та обмінних проце-
сів, зменшення ефективності, особли-
во протизапального лікування, що в
цілому знижує працездатність і змен-
шує тривалість життя хворих після
алотрансплантації нирки. Труднощі,
що виникають у реабілітації цих хво-
рих у віддалені терміни після опера-
ції, особливо при порушенні стабілі-
зації доз постійно застосовуваної іму-
нодепресивної терапії, потреба ліку-
вання різноманітних ускладнень, су-
путніх захворювань, побічна дія ме-
дикаментозної терапії очевидні.
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Таким чином, навіть у найсприят-
ливіших випадках хворі після ало-
трансплантації нирки повинні постій-
но перебувати під спеціальним медич-
ним спостереженням у центрах з пе-
ресадження нирки. Для ліквідації
ускладнень і захворювань реципієн-
тів після алотрансплантації нирки
слід використовувати всі доступні ви-
ди лікування, зокрема санаторно-ку-
рортне.

Здебільшого пересаджують трупну
нирку. Донорами такої нирки голо-
вним чином є люди, які загинули від
черепно-мозкової травми. Нирки у
них забирають у реанімаційних від-
діленнях відразу ж після констатації
клінічної смерті. Проводять перфузію
судин забраних нирок спеціальними
розчинами і консервують до моменту
пересадження. Донора і реципієнта
добирають з біологічною сумісністю
за допомогою спеціальних проб (HLA-
типування). Пересаджують нирку у
здухвинну заглибину реципієнта, ар-
терію нирки сполучають з внутрі-
шньою здухвинною артерією реципі-
єнта, ниркову вену — із зовнішньою
здухвинною веною "кінець у бік".
Сечовід трансплантата імплантують у
сечовий міхур реципієнта (уретероци-
стоанастомоз).

Якщо вік і стан хворого не дають
змоги здійснити трансплантацію ни-
рки, то продовжити життя і навіть
забезпечити працездатність хворого
можна за допомогою гемодіалізу. Пе-
ритонеальний діаліз і гемодіаліз у
сучасних умовах можна також вико-
нувати амбулаторно. Пацієнт постій-
но носить з собою (у спеціальному
мішку) діалізуючий розчин, який то
надходить у черевну порожнину, то
виводиться із неї. Для контролю сис-
теми хворий приблизно один раз на
тиждень проходить огляд у лікаря.

Стосовно власних нирок хворого з
термінальною стадією ХНН лікуваль-
на тактика може бути різною. При
нефрогенній артеріальній гіпертензії,
що не піддається впливу ліків і за-
грожує розладами кровообігу мозку,
необхідно видалити обидві нирки.
Зазвичай після цього артеріальний
тиск знижується або нормалізується,

стан хворих покращується, а гомео-
стаз підтримується систематичними
сеансами гемодіалізу, перитонеальним
діалізом або пересадженою ниркою.
При відсутності тяжкої артеріальної
гіпертензії або активного пієлонефри-
ту нирки можна не видаляти. При
пізніх стадіях ХНН на ґрунті нефро-
літіазу іноді можливе деяке покра-
щення ниркової функції і стану хво-
рого після видалення каменя, що по-
рушував відтікання сечі, із застосуван-
ням гемодіалізу у перед- або після-
операційний період.

У даний час консервативні та опе-
ративні методи лікування, що є в роз-
порядженні урологів, дають змогу на-
давати ефективну допомогу більшос-
ті хворих з ХНН урологічної етіоло-
гії, зокрема в термінальній стадії.
Хворий у термінальній стадії ХНН,
перебуваючи на консервативному лі-
куванні чи на програмному гемоді-
алізі, потребує особливого медично-
го контролю, що зумовлене тяжкіс-
тю і різноманітністю клінічних про-
явів уремії. У проведенні такого ко-
нтролю важливою є роль середнього
медичного персоналу. Пацієнтам, що
лікуються без гемодіалізу, медичні
сестри виконують промивання шлун-
ка і сифонні клізми; полоскання по-
рожнини рота содовим розчином та
обробку рослинною олією (при су-
хості, тріщинах, стоматиті і т.ін.);
щоденне протирання шкірних по-
кривів.

До обов'язків медичної сестри вхо-
дить також контроль випорожнень,
діурезу, кольору сечі, калу (можливі
уремічні кровотечі). Обов'язково слід
контролювати принесені продукти
харчування, бо недотримання дієти
може призвести до тяжких наслідків:
гіперкаліємії, гіпернатріємії, гіпергід-
ратації, гіперазотемії і т.ін.. Важли-
вим обов'язком медичної сестри є
регулярний контроль артеріального
кров'яного тиску. Високий артеріаль-
ний тиск, враховуючи порушення у
системі зсідання крові, уремію, може
спричинити крововиливи у життєво
важливі органи. Тяжкий загальний
стан хворих на ГНН і ХНН зумовлює
потребу особливо старанного догляду
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за ними. Враховуючи знижену опір-
ність до інфекції і можливість розвит-
ку інфекційних ускладнень, необхід-
на їх профілактика. Зокрема, для про-
філактики паротиту виконують обро-
бку слизової оболонки рота щоденно
розчинами гідрокарбонату натрію
(2%) або фурациліну (1:5000).

Медична сестра повинна регуляр-
но зважувати хворих. Зважування
хворих з нирковою недостатністю дає
змогу контролювати водний баланс
організму, вчасно виявляти затримку
рідини або надмірну втрату її. Збіль-
шення або зменшення маси тіла по-
рівнюють зі старанно виміряним ді-
урезом, тобто кількістю виділеної сечі.
У таких хворих особливо докладно
слід вимірювати кількість випитої
рідини і виділеної сечі за певний пе-
ріод часу (зазвичай за добу).

Постійний перитонеальний амбула-
торний діаліз застосовується рідко, але
медична сестра повинна мати уявлен-
ня про цей простий і високоефектив-
ний метод детоксикації. Принцип
методу: очеревину використовують як
природну напівпроникну мембрану,
яка омивається уведеним у черевну
порожнину діалізуючим розчином.
Переважно процедуру уведення і ви-
далення діалізної рідини здійснює се-
редній медичний персонал або сам
хворий через встановлений у черев-
ній порожнині катетер. Найбільш
небезпечним ускладненням цього
методу є перитоніт, у профілактиці і
діагностиці якого важлива роль на-

лежить медичній сестрі. Профілакти-
ка полягає у старанній обробці анти-
септиками катетера і ділянки його
встановлення при введенні та вида-
ленні рідини.

У проведенні гемодіалізу при су-
часному рівні розвитку діалізної слу-
жби обов'язковою є участь середньо-
го медичного персоналу. Медична се-
стра кабінету гемодіалізу повинна зна-
ти принцип роботи апарата "штучна
нирка", вміти увімкнути його, провес-
ти сеанс гемодіалізу, знати, яких за-
ходів слід вживати в аварійних та
ургентних ситуаціях. Програмне лі-
кування гемодіалізом проводять з
використанням артеріовенозної фіс-
тули. Медична сестра повинна воло-
діти технікою виконання пункції ар-
теріовенозної фістули.

Усі маніпуляції: під'єднання, від'є-
днання, уведення лікарських засобів,
перев'язка і т.ін. медична сестра по-
винна здійснювати лише в рукавич-
ках для профілактики зараження пе-
рсоналу вірусними інфекціями. У
міждіалізний період хворих обслуго-
вує постова медична сестра, яка пови-
нна бути особливо уважною до хворо-
го у перші години після гемодіалізу
(можливі порушення серцевої діяль-
ності, дихання, електролітні розлади
внаслідок видалення великої кілько-
сті рідини і т.ін., кровотеча через ге-
паринізацію). Медична сестра разом
з лікарем активно здійснює догляд за
артеріовенозним шунтом, робить що-
денні перев'язки.
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УШКОДЖЕННЯ
СЕЧОСТАТЕВИХ ОРГАНІВ

Р о з д і л 32

УШКОДЖЕННЯ НИРКИ

Ушкодження нирок часто трапляють-
ся при травмах черевної порожнини,
поперекової ділянки, заочеревинного
простору. Майже 70% ушкоджень
нирок поєднуються з травмою інших
органів. Ушкодження нирки, як і ін-
ших внутрішніх органів, можуть бути
закритими — без порушення цілісно-
сті зовнішніх покривів, і відкритими
при пораненні останніх. Частіше тра-
пляються закриті ушкодження нир-
ки. Вони можуть бути наслідком уда-
ру, падіння з висоти, стискання через
зовнішні покриви, рідше — сильного
струсу. При аномаліях розвитку та
патологічних змінах нирки можуть
травмуватись при несильних ударах.

Закриті ушкодження нирки (рис.
78) за тяжкістю поділяють на дев'ять
груп.

1 група. Забій нирки-, трапляється
часто. При ньому спостерігаються
множинні крововиливи в нирковій
паренхімі. Надриви нирки макроско-
пічно не виявляються. Хворий скар-
житься на ниючий біль у попереко-
вій ділянці, спостерігається мікроге-
матурія. Ультразвукове дослідження
та екскреторна урографія змін не ви-
являють.

2 група. Розриви капсули, травма
навколониркової жирової кліткови-
ни, невеликі підкапсульні розриви
паренхіми нирки, навколониркова ге-
матома трапляються доволі часто.
При такій травмі характерна мікро-
гематурія. За даними екскреторної
урографії змін не спостерігається.
Ультразвукове обстеження може ви-
явити навколониркову гематому.

,3 група. Підкапсульний розрив,
який не досягає чашечок і миски;тра-
пляється часто. Характерною є наяв-
ність субкапсулярної гематоми. Хво-
рий скаржиться на біль у попереко-
вій ділянці, спостерігається мікроге-
матурія. Може пальпуватись болюча
збільшена нирка. Екскреторна уро-
графія виявляє деформацію чашечок
без наявності сполучення гематоми
з розривом, ультразвукове обстежен-
ня — субкапсулярну гематому різних
розмірів.

4 група. Розрив паренхіми, що про-
никає в чашечки або миску, є тяжкою
травмою і трапляється рідше. Тяжке
ушкодження спричиняє значну кро-
вотечу, утворення урогематоми в па-
ранефральній клітковині. Така трав-
ма часто супроводжується шоком.
Характерними є анемія, профузна ге-
матурія. Можна виявити під час па-
льпації урогематому. За даними екс-
креторної урографії визначається
контрастна речовина за межами ча-
шечок. Ультразвукове обстеження
може виявити урогематому різних
розмірів у заочеревинному просторі,
згустки крові в мисці та чашечках,
деформацію нирки та відрив її час-
тини.

5 група. Розчавлення нирки є дуже
тяжкою травмою. Характеризується
наявністю множинних ліній розриву,
супроводжується шоком, анемією, ге-
матурією. Часто поєднується з трав-
мами органів черевної порожнини та
інших органів. Характерною є наяв-
ність урогематоми. За даними екскре-
торної урографії визначається конт-
растна речовина за межами чашечок
і миски. За даними ретроградної уро-
графії визначаються множинні затьо-
ки контрастної речовини. Ультразву-
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Рис. 78. Схематичне зображення закритих ушкоджень нирок:
а — забій із розривом волокнистої капсули; б — множинні розриви паренхіми та ниркової миски;

в — розрив волокнистої капсули без ушкодження паренхіми; г — розрив паренхіми, який сягає ниркових
чашечок, мисок і волокнистої капсули; д — підкапсульний розрив паренхіми, який сягає ниркових чашечок і

миски; є — розрив нирки, відрив судинної ніжки і сечоводу.

кове обстеження може виявити уро-
гематому різних розмірів в заочере-
винному просторі, згустки крові в
мисці та чашечках, деформацію нир-
ки/<га відрив її.

(6 група. Відрив магістральних ни-
ркових судин трапляється рідко, є
дуже тяжкою травмою. Супроводжу-
ється сильною кровотечею, шоком,
анемією. Може призвести до смерті
хворого. Гематурія не спостерігаєть-
ся при відриві судин і при відриві
сечоводу. Необхідне ургентне опера-
тивне лікування для зупинки крово-
течі.

7 група. Контузія нирки при екст-
ракорпоральній ударнохвильовій лі-
тотрипсії є частою травмою нирки в
останні роки. При використанні оп-
тимальних параметрів екстракорпора-

льної ударнохвильової літотрипсії
вона прирівнюється до забою нирки.

8 група. Ятрогенні ушкодження
трапляються досить часто. До них на-
лежать: ушкодження нирок при ви-
конанні черезшкірних оперативних
втручань і досліджень верхніх сечо-
вих шляхів.

9 група. Поєднання згаданих уш-
коджень з ушкодженнями інших ор-
ганів.

С и м п т о м а т и к а та д і а г н о с -
т и к а . Найважливішою і практично
постійною ознакою ушкодження ни-
рки є гематурія. Інтенсивність гема-
турії різна: від мікроскопічної до про-
фузної зі згустками залежно від сту-
пеня ушкодження паренхіми нирки.
При інтенсивній гематурії наявні
ознаки внутрішньої кровотечі: блі-
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дість, ниткоподібний пульс, холодний
піт, навколониркова гематома, яку
часто вдається пропальпувати. Діаг-
ноз закритого ушкодження нирки
ґрунтується на появі гематурії, навко-
лониркової гематоми безпосередньо
після травми. Ступінь ушкодження
паренхіми можна визначити за допо-
могою екскреторної урографії (вияв-
ляє затікання рентгеноконтрастної
речовини із чашечок у паренхіму нир-
ки), радіоізотопної сцинтиграфії (ви-
являє дефекти накопичення ізотопу в
ділянках унікодження паренхіми ни-
рки). Ультразвукове дослідження ви-
являє розриви ниркової паренхіми, а
також скупчення рідини (гематома,
урогематома) в нирці, у заочеревин-
ному просторі, у черевній порожнині.
Якщо є сумніви, застосовують нирко-
ву артеріографію, яка виявляє ушко-
дження ниркових судин.

Л і к у в а н н я . У всіх випадках
травми нирки необхідне стаціонарне
лікування. При найлегших ступенях
ушкодження нирки (забій, підкапсу-
льний розрив) призначають консерва-
тивне лікування: спокій (ліжковий
режим протягом 14-21 дня), холод
на ділянку нирки, гемостатичні та ан-
тибактеріальні препарати.

При тяжких ушкодженнях нирки,
кровотечі, яка є загрозою для життя
хворого, необхідне термінове хірургі-
чне втручання. Стан другої нирки в
таких випадках визначають під час
операції після зупинки кровотечі.
Якщо під час операції виявлене роз-
чавлення нирки, множинні глибокі
розриви, відриви від її судин, вдають-
ся до нефректомії. При обмежених
розривах нирки накладають шви на
паренхіму або виконують резекцію
нирки. У всіх випадках травми нир-
ки необхідно визначити функціональ-
ний стан другої нирки. Оперативне
лікування завжди має бути щадним.
Необхідно зупинити кровотечу та від-
новити нормальний пасаж сечі. По-
казаннями до оперативного лікуван-
ня є: 1) кровотеча, яка супроводжу-
ється шоком, анемією, гематурією при
неефективності консервативного ліку-
вання і тяжкому стані хворого; 2) ге-
матома заочеревинного простору, яка
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збільшується; 3) поєднання травми
нирки з травмами інших органів, які
потребують оперативного лікування.

Відкриті ушкодження нирки (рис.
79) поділяють на вогнепальні, колоті,
різані. Вогнепальні поранення нирки
можна поділити на основні групи:

1 група. Струс або забій, коли куля
або уламок проходять через тканини,
що оточують нирку. Характерна на-
явність травми паранефральної кліт-
ковини, часто з гематомою.

2 група. Дотичні поранення з по-
верхневими ушкодженнями парен-
хіми.

3 група. Наскрізні поранення з
розривами нирки.

4 група. Сліпі поранення.
5 група. Розчавлення нирки.
6 група. Відрив нирки від судин

та сечоводу.
7 група. Ятрогенні ушкодження.
8 група. Різні поєднання згаданих

ушкоджень.
9 група. Поєднання згаданих уш-

коджень з ушкодженнями інших ор-
ганів.

С и м п т о м а т и к а та д і а г н о с -
т и к а . Загальний стан при пораненні
нирки зазвичай тяжкий, часто супро-
воджується шоком, анемією. Основний
симптом — гематурія різної інтенсив-
ності. Гематурії може не бути при за-
купоренні сечоводу кров'яним згуст-
ком, при відриві нирки від судин або
сечоводу. У таких випадках у ділянці
нирки спостерігається швидко нарос-
таюча урогематома. При одночасному
ушкодженні плеври або очеревини
кров і сеча виливаються у ці порож-
нини, зумовлюючи ознаки гемоторак-
су або наявності вільної рідини в че-
ревній порожнині. Витікання сечі в
рану спостерігається рідко і з'являєть-
ся пізніше. Для діагностики поранен-
ня нирки набільш суттєве значення
мають напрямок ранового каналу і
гематурія. Уточнюють діагноз за до-
помогою хромоцистоскопії, екскрето-
рної урографії, фістулографії, ретрогра-
дної урографії, радіоізотопної сцинти-
графії, ультразвукового дослідження.

Л і к у в а н н я . При лікуванні по-
ранень нирки здебільшого застосову-
ють оперативне лікування. Консерва-
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Рис. 79. Схематичне зображення відкритих ушкоджень нирки:

а — забій нирки; б — дотичне поранення; в — наскрізне поранення; г — сліпе поранення; д — розчавлення;
є — поранення великих судин нирки і сечоводу.

тивне лікування можливе лише при
незначних ушкодженнях тканин. Лі-
кування в таких випадках здійсню-
ють за тими ж принципами, що й при
закритих травмах нирки.

При оперативних втручаннях ре-
комендується дотримуватись такої
послідовності: спочатку зупинити кро-
вотечу, потім виконати необхідну ко-
рекцію кишки та шлунка, а відтак
корекцію сечових органів. Залежно
від ступеня ушкодження рекоменду-
ється виконувати: вшивання дефек-
ту нирки, резекцію нирки, нефректо-
мію. Лише при найлегшому ступені
поранення лікування обмежують пе-
рвинною обробкою рани із розтином
і дренуванням заочеревинного прос-
тору. При ургентній нефректомії пе-
ред видаленням нирки слід перевіри-
ти наявність і функціональну здат-
ність другої нирки.

При сліпому пораненні за допомо-
гою рентгенологічного обстеження
уточнюють локалізацію кулі або ула-
мка. За наявності їх у нирці здійсню-
ють оперативне втручання. Що рані-
ше його виконують, то більшими є
можливості для виконання органозбе-
рігаючої операції.

Органозберігаючі операції з при-
воду ушкоджень нирки зазвичай за-
вершують дренуванням її через мис-
ку або через паренхіму (нефростомія).
Це необхідно для забезпечення адек-
ватного пасажу сечі, тому що крово-
теча у післяопераційний період може
спричинити закупорення миски або
сечоводу кров'яними згустками і при-
звести до посилення кровотечі, гост-
рого пієлонефриту і різкого погіршен-
ня загального стану хворого.

Перша медична допомога у війсь-
ково-польових умовах полягає у зне-
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болюванні (промедол), введенні анти-
біотика широкого спектру дії, накла-
данні асептичної пов'язки, іммобілі-
зації при переломах.

Функція травмованих нирок від-
новлюється протягом 3-12 місяців,
тому необхідно спостерігати хворого
щонайменше протягом року.

Розділ 33

УШКОДЖЕННЯ СЕЧОВОДУ

Ушкодження сечоводу внаслідок зо-
внішніх впливів в ізольованому ви-
гляді трапляється дуже рідко. Воно
зазвичай поєднується з травмами нир-
ки або сусідніх органів (хребта, орга-
нів черевної порожнини), які "затіня-
ють" ознаки ушкодження сечоводу.
Значно частіше трапляються ушко-
дження сечоводу, заподіяні під час
операцій на органах черевної порож-
нини, заочеревинного простору та ен-
доскопічних інструментальних мані-
пуляцій, особливо під час гінекологіч-
них операцій.

Закриті ушкодження сечоводу по-
діляють на такі групи: 1) забій; 2)
неповний розрив стінки сечоводу; 3)
повний розрив стінки сечоводу (про-
світ сечоводу сполучається з оточую-
чими тканинами); 4) розрив сечово-
ду; 5) ятрогенні ушкодження; 6) різ-
ні поєднання згаданих ушкоджень; 7)
поєднання згаданих ушкоджень з
ушкодженнями інших органів, і^

До відкритих ушкоджень сечово-
ду відносять вогнепальні, колоті, різа-
ні. Відкриті ушкодження сечоводу
поділяють на такі основні групи:

1 група. Струс або забій. Характе-
рна наявність травми паранефральної
клітковини, часто з гематомою.

2 група. Дотичні поверхневі пора-
нення без ушкодження усіх шарів
сечоводу.

3 група. Поранення з ушкоджен-
ням усіх шарів сечоводу.

4 група. Розрив сечоводу.
5 група. Ятрогенні ушкодження.
6 група. Різні поєднання згаданих

ушкоджень.

7 група. Поєднання згаданих уш-
коджень з ушкодженнями інших ор-
ганів.

С и м п т о м а т и к а та д і а г н о с -
т и к а . Зазвичай основними є ознаки
поєднаних ушкоджень органів черев-
ної порожнини. Згодом приєднують-
ся симптоми сечової інфільтрації за-
очеревинного простору. Основні сим-
птоми при таких ушкодженнях — це
виділення сечі у рану, відсутність сечі
і біль у поперековій ділянці.

Розпізнають ушкодження сечово-
ду за допомогою екскреторної уро-
графії, висхідної уретерографії, ком-
п'ютерної томографії, радіоізотопних
методів дослідження, ангіографії, а та-
кож ультразвукового дослідження. В
окремих випадках застосовують фіс-
тулографію. За даними екскреторної
урографії реєструється несвоєчасне,
слабке наповнення контрастом мис-
ки та сечоводу, затікання контрасту
за межі сечоводу.

Л і к у в а н н я може бути консер-
вативним або оперативним. Консер-
вативне лікування рекомендується
при забої сечоводу, надриві стінки се-
човоду, при незначних ятрогенних
ушкодженнях під час ендоскопічних
втручань. При оперативному лікуван-
ні можливе більш раннє відведення
сечі шляхом нефропієлостомії, урете-
ростомії або пієлостомії з одночасним
або наступним відновленням сечово-
ду за допомогою тієї або іншої рекон-
струкції (уретероуретероанастомоз,
уретеропієлоанастомоз, уретерокаліко-
анастомоз, виведення ушкодженого се-
човоду на шкіру, пересадження ушко-
дженого сечоводу в сечовий міхур або
кишку). При відкритих ушкодженнях
необхідно обов'язково виконувати
первинну хірургічну обробку рани.
Перша медична допомога у військо-
во-польових умовах полягає у знебо-
люванні (промедол), застосуванні ан-
тибіотика широкого спектру дії, на-
кладанні асептичної пов'язки, іммо-
білізації при переломах.
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Р о з д і л 34

УШКОДЖЕННЯ СЕЧОВОГО
МІХУРА

Ушкодження сечового міхура нале-
жать до тяжких травм. Класифікація
ушкоджень сечового міхура: закриті
та відкриті; ізольовані та поєднані;
неускладнені та ускладнені; внутрі-
шньоочеревинні, позаочеревинні та
змішані; ятрогенні.

Причиною закритого ушкодження
сечового міхура може бути сильний
удар у живіт, забій передньої стінки
живота при його переповненні. Зсе-
редини стінка міхура може бути уш-
коджена при необережному уведенні
в нього металевих інструментів. Зде-
більшого закриті ушкодження се-
чового міхура пов'язані з переломом
кісток таза (травмування його кіст-
ковими уламками) або зі зміщенням
тазових кісток, до яких він прикріп-
лений.

Ушкодження сечового міхура по-
діляють на позаочеревинні — розрив
у ділянці міхура, що не вкрита очере-
виною, і внутрішньоочеревинні — роз-
рив стінки міхура, вкритої паріеталь-
ною очеревиною. При потраплянні у
порожнину очеревини сечі розвива-
ється перитоніт. Позаочеревинний
розрив сечового міхура призводить до
розвитку у тазовій клітковині сечо-
вих затьоків, а відтак і флегмон.

С и м п т о м а т и к а та д і а г н о с -
т и к а . Перші ознаки закритого роз-
риву сечового міхура — біль унизу
живота, безперервні безрезультатні по-
зиви до сечовипускання, виділення
крові замість сечі або невеликих кі-
лькостей сечі, забарвленої кров'ю.
При внутрішньоочеревинних розри-
вах виявляють також симптоми по-
дразнення очеревини, наявність віль-
ної рідини у черевній порожнині, при
позаочеревинних — припухлість і бо-
лючість у надлобковій і здухвинній
ділянках. Закриті ушкодження сечо-
вого міхура діагностуються на основі
перелічених вище симптомів, резуль-
татів катетеризації сечового міхура і
ретроградної цистографії у двох про-
екціях.

Рис. 80. Дренування сечового міхура,
навколоміхурової і тазової клітковини:
1 — за Хольцовим; 2 — надлобковий; 3 — за

Буяльським-Мак-Уортером сечоміхуровий дренаж.

Уведення у сечовий міхур гумово-
го катетера дає змогу підтвердити пі-
дозру на розрив сечового міхура, якщо
уведена по катетеру рідина виділяєть-
ся назад краплями, не повністю і за-
барвлена кров'ю. Для внутрішньооче-
ревинного розриву сечового міхура
характерний такий симптом: відсут-
ність сечі або виділення лише неве-
ликої кількості сечі по катетеру, уве-
деному в сечовий міхур, відтак рапто-
ве виділення великої кількості мут-
ної, кров'янистої рідини при глиб-
шому проведенні катетера. За допо-
могою цистографії виявляють заті-
кання рентгеноконтрастної речовини
за межі контурів сечового міхура.
Обов'язковим є виконання ультразву-
кового дослідження органів черевної
порожнини, заочеревинного простору
для виявлення поєднаних ушкод-
жень.

Л і к у в а н н я . У кожному випад-
ку повного закритого ушкодження се-
чового міхура потрібне негайне опе-
ративне втручання. При неповному
розриві та забої сечового міхура за-
стосовують консервативне лікування:
ліжковий режим, гемостатики, знебо-
лювальні, антибіотики та протизапа-
льні препарати, постійний катетер для
профілактики двохетапного розриву
на 10 днів.

При позаочеревинному розриві
операція полягає у розтині сечового
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міхура, видаленні вилитої сечі та гною
із навколоміхурової клітковини, вши-
ванні дефекту у стінці сечового міху-
ра, дренуванні сечового міхура і тазо-
вої клітковини. При внутрішньооче-
ревинному розриві виконують ниж-
ньосерединну лапаротомію, ревізію і
дренування черевної порожнини (рис.
80), зашивають ушкоджену стінку се-
чового міхура, здійснюють епіцистос-
томію. У разі ушкоджень органів че-
ревної порожнини необхідно спочат-
ку провести корекцію органів черев-
ної порожнини, потім зашити сечо-
вий міхур і виконати епіцистостомію.

Відкриті ушкодження сечового
міхура переважно вогнепальні, але
можуть бути різаними, колотими, рва-
но-забитими. Відкриті поранення се-
чового міхура поділяють на дотичні,
наскрізні та сліпі; на поза- і внутрі-
шньоочеревинні, змішані. Вони дуже
часто поєднуються з травмами інших
органів.

С и м п т о м а т и к а та д і а г н о с -
ти к а. У клінічній картині відкритих
ушкоджень сечового міхура перева-
жають часті і безрезультатні позиви
до сечовипускання, виділення замість
сечі крові. Характерною ознакою
ушкодження сечового міхура є виді-
лення сечі з рани. Внутрішньоочере-
винні ушкодження зазвичай супрово-
джуються ознаками перитоніту, поза-
очеревинні — симптомами сечової
флегмони і уросепсису.

Вогнепальні поранення часто ха-
рактеризуються тяжким станом хво-
рого: шоком, кровотечею, анемією. Ді-
агноз, як і при закритих ушкоджен-
нях сечового міхура, підтверджують
даними катетеризації сечового міху-
ра і цистографії у двох проекціях, да-
ними ультразвукового обстеження ор-
ганів черевної порожнини та заоче-
ревинного простору.

Перша медична допомога у війсь-
ково-польових умовах полягає у зне-
болюванні (промедол), застосуванні
антибіотика широкого спектру дії,
накладанні асептичної пов'язки, ім-
мобілізації при переломах.

При відкритих ушкодженнях се-
чового міхура лікування завжди опе-
ративне. Його виконують за тими ж

принципами, що і при закритих ушко-
дженнях. Необхідно проводити хірур-
гічну обробку рани.

Р о з д і л 35

УШКОДЖЕННЯ
СЕЧОВИПУСКНОГО КАНАЛУ
(СЕЧІВНИКА)

Ушкодження сечовипускного каналу
(сечівника) серед ушкоджень сечових
органів за частотою посідає перше мі-
сце. Зовнішні ушкодження сечови-
пускного каналу бувають частіше за-
критими, рідше відкритими.

Закритим ушкодженням найчас-
тіше піддаються мембранозна части-
на сечовипускного каналу при пере-
ломі кісток таза, коли розходження
уламків лобкової і сідничної кісток,
до яких фіксована мембранозна час-
тина каналу, призводить до її розри-
ву і бульбозна при забої промежини.
Розрізняють проникаючі і непрони-
каючі розриви сечовипускного кана-
лу, ускладнені та неускладнені.

Ушкодження сечовипускного кана-
лу можуть бути нанесені зсередини
та іззовні. Зсередини канал може бути
травмований металевим інструмен-
том, особливо за наявності перешко-
ди для його проведення. Симптоми
такого ушкодження — гострий біль і
уретрорагія. Лікування полягає у на-
кладанні притискаючої пов'язки на
статевий член або промежину, уведен-
ні уретрального катетера №18-22 у
ролі тампона.

Загальний стан при ізольованій
травмі сечовипускного каналу може
бути задовільним. При переломі кіс-
ток таза часто спостерігаються озна-
ки тяжкого шоку. Основні симптоми
закритого ушкодження сечовипускно-
го каналу: уретрорагія, гостра затрим-
ка сечовипускання, урогематома на
промежині. У тяжких випадках роз-
виваються сечові затьоки у кліткови-
ну промежини, калитки, передньої
черевної стінки, стегон, а при порушен-
ні цілості сечостатевої діафрагми —
у тазову клітковину, що призводить
до тазової флегмони. При непрони-
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каючих розривах сечовипускного ка-
налу спостерігається тільки уретро-
рагія. Про закриті ушкодження сечо-
випускного каналу свідчать переліче-
ні симптоми і дані уретрографії, які
виявляють затьоки рентгеноконтраст-
ної речовини за межі сечовипускного
каналу.

У таких випадках показане негай-
не хірургічне втручання: епіцисто-
стомія, розтин і дренування урогема-
том на промежині і в тазовій клітко-
вині. Відновити цілість травмовано-
го сечовипускного каналу безпосеред-
ньо після його ушкодження можна
лише у перші 6 годин (первинний
уретроуретроанастомоз) після травми.
У пізніші терміни розтрощення тка-
нин, просочування їх кров'ю і сечова
інфекція перешкоджають нормально-
му загоєнню.

Відкриті ушкодження сечовипуск-
ного каналу бувають головним чи-
ном вогнепальними, рідше колотими,
різаними, забитими, рваними та уку-
шеними. Вони можуть бути проника-
ючими і непроникаючими, сліпими і
наскрізними без ушкодження та з
ушкодженням всіх шарів стінки се-
чівника. Можливі також розриви та
розчавлення сечівника. Вхідні та ви-
хідні отвори локалізуються у сіднич-
ній ділянці, у промежині, в пахвині.
Клінічна картина відкритих поранень
сечовипускного каналу в основному
та ж, що і при закритих його ушко-
дженнях, але можливе виділення сечі
з рани в момент сечовипускання.

Визначення діагнозу за клінічни-
ми ознаками і даними уретрографії
здебільшого не становить труднощів.
Перша медична допомога у війсково-
польових умовах полягає у знеболю-
ванні (промедол), застосуванні анти-
біотика широкого спектру дії, накла-
данні асептичної пов'язки, іммобілі-
зації при переломах.

При відкритих ушкодженнях се-
човипускного каналу лікування завж-
ди оперативне та екстрене: первинна
обробка рани, розтин і дренування
сечового міхура, спорожнення гема-
том і дренування сечових затьоків у
клітковині таза. Відновлювати цілість
сечовипускного каналу найчастіше

доводиться за допомогою другої опе-
рації через інфікованість рани. Епі-
цистостомія необхідна практично при
всіх видах поранень.

Р о з д і л 36

ПОСТТРАВМАТИЧНІ
СТРИКТУРИ ТА ОБЛІТЕРАЦІЇ
СЕЧОВИПУСКНОГО
КАНАЛУ (СЕЧІВНИКА)

Стриктура — рубцеве звуження про-
світу сечівника. Стриктура та обліте-
рація просвіту сечовипускного кана-
лу найбільш поширені серед пізніх ус-
кладнень травми цього органа. Знач-
но рідше трапляються стриктури уре-
три і звуження сечовипускного кана-
лу запального походження на ґрунті
гонорейного або трихомонадного уре-
триту, зрідка — туберкульозу або си-
філісу уретри. Запальні звуження се-
човипускного каналу частіше вини-
кають у його передній частині, можуть
бути множинними. Травматичні
стриктури переважно поодинокі і роз-
ташовуються у задній частині кана-
лу, особливо часто у мембранному від-
ділі, який найбільше піддається роз-
ривам. Нерідко спостерігаються стри-
ктури сечівника після операцій на
ньому з приводу травми. Ятрогенні
стриктури виникають після ендоско-
пічних досліджень, трансуретральних
операцій, відкритих аденомектомій,
операцій на шийці сечового міхура.

К л а с и ф і к а ц і я . Стриктури по-
діляють на природжені та набуті; про-
хідні та непрохідні; довгі, короткі;
множинні. Набуті стриктури бувають
післятравматичними, запальними та
ятрогенними. Залежно від прохідності
сечівника запропонована робоча кла-
сифікація посттравматичних стрик-
тур (В.Б. Муравьев, 1991): компенсо-
вана (урофлоуметричний індекс понад
10 мл/с, відсутність порушення сечо-
вих органів), субкомпенсована (уро-
флоуметричний індекс 5... 10 мл/с, не-
значні порушення сечових органів),
декомпенсована (урофлоуметричний
індекс менш ніж 5 мл/с, значні пору-
шення функції нирок, наявність за-
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лишкової сечі, хронічна інфекція се-
чових шляхів і т.ін.).

С и м п т о м а т и к а та д і а г н о с -
т и к а . Першим симптомом звужен-
ня сечовипускного каналу є утруднен-
ня сечовипускання. Струмінь сечі стає
тонким, хворий з великою напругою
спорожняє сечовий міхур. Спершу роз-
вивається компенсаторна гіпертрофія
м'язової стінки сечового міхура, потім
гіпотонія, а відтак атонія її. Сечовий
міхур не спорожняється до кінця, з'яв-
ляється залишкова сеча і врешті-решт
розвивається повна хронічна затрим-
ка сечовипускання. У розпізнаванні
стриктур і облітерацій сечовипускно-
го каналу провідну роль відіграє урет-
рографія, за допомогою якої визнача-
ють їх локалізацію і протяжність.

Окрім цього, стриктури уретри
можуть бути виявлені при уведенні в
сечовипускний канал еластичних го-
ловчастих бужів. Спочатку уводять
товсті бужі і визначають локалізацію
стриктури. Далі уводять послідовно
дедалі тонші бужі, доки один з них не
пройде у сечовий міхур. За калібром
останнього бужа судять про діаметр
звуженої ділянки (калібрування се-
човипускного каналу). Діагностику
доповнюють уретроскопією.

Л і к у в а н н я . При стриктурах і
облітераціях сечовипускного каналу
лікування хворих може бути і консер-
вативним, і оперативним. Компенсо-
вані стриктури не потребують спеці-
ального лікування. Необхідно прохо-
дити спостереження та контрольне
обстеження один раз на рік. Субком-
пенсована стриктура потребує консер-
вативного або ендоскопічного лікуван-
ня. Консервативний метод полягає у
систематичному бужуванні, яке не
лише механічно розтягає звужену ді-
лянку, а й спричиняє у ньому гіпере-
мію, яка сприяє розм'якшуванню руб-
ця. Бужування необхідно поєднува-
ти з протизапальною, ферментною те-
рапією (лідаза, ронідаза) та фізіотера-
пією (магнітотерапія, діатермія, елек-
трофорез). В останні роки бужування
витісняється з клінічної практики
оптичною уретротомією, що полягає у
розтині звуженої ділянки спеціаль-
ним лезом, яке вводять через опера-

ційний уретроцистоскоп чи резекто-
скоп, або використанні спеціального
уретротома. Така ендоскопічна опера-
ція у багатьох випадках, головним
чином при коротких стриктурах уре-
три, заміняє відкриті операції і дає
змогу майже цілковито обійтись без
систематичного бужування уретри як
самостійного методу лікування її руб-
цевих змін. Можна використовувати
балонну дилятацію коротких стрик-
тур сечівника.

При неефективності оптичної урет-
ротомії та при декомпенсованих стри-
ктурах застосовують оперативне ліку-
вання. Найкращі результати дає ре-
зекція уретри з уретроуретроанасто-
мозом "кінець у кінець" (операція
Хольцова). Ця операція рекоменду-
ється при стриктурах висячого, буль-
бозного і мембранозного відділів се-
човипускного каналу. При стрикту-
рах і облітераціях простатичного від-
ділу сечовипускного каналу, коли не-
можливо виділити центральний від-
тинок його для анастомозу за типом
"кінець у кінець", проводять інвагі-
націю уретри (операція Соловова) —
втягають мобілізовний периферичний
відтинок у шийку сечового міхура і
закріпляють його на цьому рівні за
допомогою шовкових лігатур або ґу-
мової трубки, виведених через надлоб-
кову сечоміхурову норицю назовні.
Велику стриктуру можна ліквідува-
ти за методом Сесії, тотальну — за
методом Русакова. Зазвичай після
цих операцій тимчасово залишають
надлобкову сечоміхурову норицю, яку
загоюють пересічно через 2—3 тижні,
коли завершується формування ново-
го анастомозу уретри.

Сечові нориці сечівника є усклад-
ненням ушкоджень сечівника. Най-
частіше вони утворюються після від-
критих ушкоджень сечівника. Діаг-
ностика ґрунтується на даних анам-
незу, огляду хворого, уретрографії.

Л і к у в а н н я . Рекомендується хі-
рургічне лікування нориць сечівни-
ка. Необхідно видалити рубцево-змі-
нені ділянки тканини, встановити уре-
тральний катетер, зашити дефект се-
чівника. При сечівниково-прямокиш-
кових норицях необхідно роз'єднати
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стінки сечівника і прямої кишки, за-
шити дефекти, обов'язково змістити
отвори стінок один відносно іншого.

Р о з д і л 37

УШКОДЖЕННЯ КАЛИТКИ

Ушкодження калитки поділяють на
відкриті та закриті; ізольовані та по-
єднані. Зазвичай такі травми вини-
кають внаслідок удару, стискання, роз-
тягнення. Дуже рідко трапляються
термічні, променеві, хімічні ушкод-
ження і електротравма.

Частота закритих ушкоджень ка-
литки становить близько 10% усіх
ушкоджень органів сечостатевої сис-
теми. До закритих ушкоджень калит-
ки належать забої. Гематома, що при
цьому розвивається, завдяки пухкості
тканин калитки досягає часом великих
розмірів, поширюється на статевий член,
промежину, передню черевну стінку,
стегна. Калитка значно збільшена, шкі-
ра її розтягнута, синюшно-багряного
кольору, зі слідами геморагій. Діагнос-
тика ґрунтується на даних огляду, уль-
тразвукового обстеження.

Л і к у в а н н я переважно консер-
вативне: ліжковий режим, суспензо-
рій, гемостатики, холод на калитку, ан-
тибіотики, в пізні терміни — фізіоте-
рапія. Показаннями до ранньої опера-
ції є: великі крововиливи при швид-
кому збільшенні розмірів гематоми,
перекрут сім'яного канатика. У піз-
ніші терміни вдаються до хірургічно-
го лікування гематом, які довго не роз-
смоктуються. Необхідне оперативне
втручання — розтин і дренування ка-
литки з ревізією яєчок.

Відкриті ушкодження калитки бу-
вають рваними, колотими, різаними і
вогнепальними; ізольованими і поєд-
наними. При них яєчка нерідко ого-
люються і випадають у рану. Найтяж-
ча форма ушкодження — відрив ка-
литки зі скальпуванням органів, що
розміщені у ній (яєчок з придатками,
сім'яних канатиків).

Перша медична допомога у війсь-
ково-польових умовах полягає у засто-
суванні: знеболювання (промедол), ан-
тибіотика широкого спектру дії, асеп-

тичної пов язки за типом суспензо-
рію, іммобілізації при переломах.

Л і к у в а н н я оперативне: первин-
на обробка рани, гемостаз, зшивання
країв рани із залишенням у калитці
тонкої дренажної трубки або ґумово-
марлевого тампона-випускника. При
відриві калитки яєчка розміщують
під шкірою стегон або надлобкової ді-
лянки з наступним пластичним за-
міщенням шкіри калитки у той чи
інший спосіб.

Р о з д і л 38

УШКОДЖЕННЯ ЯЄЧКА
ТА ЙОГО ПРИДАТКА

Розрізняють відкриті та закриті, ізо-
льовані та поєднані ушкодження яєч-
ка і його придатка.

При закритих ушкодженнях яєч-
ка симптоматика така ж, як і при за-
критих травмах калитки. Інколи спо-
стерігається вивих яєчка під шкіру
стегна, промежини, надлобкової ділян-
ки. Найчастіше трапляється забій
яєчка і його придатка із крововили-
вом та утворенням гематоми. При
тяжкій травмі спостерігається розрив
або розчавлення яєчка та його придат-
ка. Травму супроводжує гострий біль,
тяжку травму — шок. Діагноз ґрун-
тується на даних огляду хворого, анам-
незу, ультразвукового дослідження.

Л і к у в а н н я . У разі забою при-
значають консервативне лікування:
ліжковий режим, суспензорій, гемо-
статики, холод на калитку, антибіоти-
ки, в пізні терміни — фізіотерапію.
Показаннями до ранньої операції є:
великі крововиливи при швидкому
збільшенні розмірів гематоми, вивих
яєчка, перекрут сім'яного канатика.
Необхідно зупинити кровотечу, розтя-
ти і дренувати гематоми калитки,
вшити розриви яєчка, цілком або ча-
стково видалити його у випадку роз-
трощення тканини яєчка. У пізніші
терміни вдаються до хірургічного лі-
кування гематом, які довго не роз-
смоктуються. Необхідно провести опе-
ративне втручання — розтин і дрену-
вання калитки з ревізією яєчок.
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При відкритих ушкодженнях яєч-
ка діагностика труднощів не стано-
вить.

Л і к у в а н н я також оперативне:
максимально органозберігаюче, особли-
во при ушкодженні обох яєчок. Необ-
хідно виконати первинну обробку рани,
гемостаз, зшити краї рани із залишен-
ням у калитці тонкої дренажної труб-
ки або ґумово-марлевого тампона-ви-
пускника. При відриві калитки яєчка
поміщають під шкіру стегон або над-
лобкової ділянки з наступним пла-
стичним заміщенням шкіри калитки
у той чи інший спосіб.

Перша медична допомога у війсь-
ково-польових умовах полягає у засто-
суванні знеболювання (промедол), ан-
тибіотика широкого спектру дії, асеп-
тичної пов'язки за типом суспензо-
рію, іммобілізації при переломах.

Р о з д і л 39

УШКОДЖЕННЯ
СТАТЕВОГО ЧЛЕНА

Розрізняють закриті та відкриті, ізо-
льовані та поєднані ушкодження ста-
тевого члена. Дуже рідко виникають
термічні, променеві, хімічні ушко-
дження і електротравма.

До закритих ушкоджень статево-
го члена належать забій, розрив, ви-
вих, защемлення. Забій, розрив каве-
рнозних тіл, так званий перелом ста-
тевого члена, вивих його виникають
найчастіше внаслідок удару під час
ерекції, при бурхливому або насиль-
ницькому статевому акті. При закри-
тих ушкодженнях статевий член різ-
ко збільшується у розмірах, шкірний
покрив його набряклий, багряно-синю-
шний. При ушкодженні сечівника
крім масивної гематоми може спосте-
рігатись затримка сечі, сечові затьо-
ки, уретрорагія. При вивиху статево-
го члена спостерігається переміщен-
ня його кореня в інше місце промежи-
ни, калитки, стегна. Вивих є наслідком
розриву зв'язок статевого члена.

Л і к у в а н н я при забої консерва-
тивне: ліжковий режим, холод, гемо-
статики і протизапальні препарати.
При защемленні необхідно видалити

защемлюючий предмет. При розриві
кавернозних тіл застосовують опера-
тивне втручання: оголення і вшиван-
ня ушкодженої кавернозної ткани-
ни. При вивиху необхідне оператив-
не втручання — оголення і фіксація
статевого члена у нормальному по-
ложенні.

Відкриті ушкодження статевого
члена поділяють на вогнепальні, рі-
зані, колоті, рвані та укушені. Колоті
та різані рани можуть бути ізольова-
ними і поєднаними; проникаючими і
поверхневими. Вогнепальні поранен-
ня поділяються на: дотичні, наскріз-
ні, сліпі, з частковою або повною ам-
путацією статевого члена. Діагности-
ка ушкоджень статевого члена ґрун-
тується на даних анамнезу, огляду
хворого, рентгенологічних досліджень
і не є складною.

Необхідно проводити максимально
органозберігаюче оперативне лікуван-
ня: вшивання дефектів шкіри і кавер-
нозних тіл, при значних дефектах
шкіри — їх пластичне заміщення.
При травматичній ампутації статево-
го члена можливі лише первинна об-
робка рани і накладання швів на куль-
тю статевого члена. При розмірах
культі, достатніх для сечовипускання
у вертикальному положенні тіла, сли-
зову оболонку сечовипускного кана-
лу, що залишився, зшивають зі шкі-
рою культі статевого члена. Обов'яз-
кове тимчасове відведення сечі здійс-
нюється шляхом епіцистостомії.

Перша медична допомога у війсь-
ково-польових умовах полягає у засто-
суванні знеболювання (промедол), ан-
тибіотика широкого спектру дії, асеп-
тичної пов'язки, іммобілізації при
переломах.
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Р о з А і л 40

УШКОДЖЕННЯ
ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
ТА СІМ'ЯНИХ МІХУРЦІВ

Розрізняють ізольовані та поєднані,
закриті та відкриті ушкодження пе-
редміхурової залози та сім'яних мі-
хурців. Дуже часто такі травми поєд-
нуються з ушкодженнями сечового
міхура, калитки, промежини, сечово-
дів, сечівника.

До закритих ушкоджень передмі-
хурової залози та сім'яних міхурців
належать забій, розрив, розчавлення.
Такі ушкодження виникають при пе-
реломах кісток таза, травмі промежи-
ни, бужуванні сечівника, ендоуретра-
льних дослідженнях та операціях.
Ендоуретральні ушкодження (не-
справжній хід) можуть бути пооди-
нокими і множинними; повними і не-
повними.

С и м п т о м а т и к а та д і а г н о -
с т и к а . Для закритих ушкоджень пе-
редміхурової залози та сім'яних мі-
хурців характерні: біль у промежині,
гематурія, странгурія, гемоспермія. Ді-
агностика ґрунтується на даних анам-
незу, огляду хворого, пальцьового рек-
тального дослідження, уретрографії,
ультразвукового дослідження.

Л і к у в а н н я . При забої передмі-
хурової залози призначають консер-
вативне лікування: ліжковий режим,
гемостатики, знеболювальні засоби,
антибіотики, при затримці сечі — по-
стійний катетер або епіцистостомію.
Для зупинки кровотечі використову-
ють гемостатики, локальну гіпотермію,
пов'язку на промежину, тампонаду
передміхурової залози і простатично-
го відділу сечівника дозованим на-
тягом балон-катетера. При неефек-
тивності консервативного лікування
вдаються до оперативного лікування
з метою зупинки кровотечі. Необхід-
но забезпечити доступ до передміху-
рової залози (промежинний або поза-
лобковий), видалити кісткові уламки,
зупинити кровотечу шляхом заши-
вання або тампонади ушкодженої пе-
редміхурової залози. Абсцес передмі-
хурової залози можна розкривати че-

рез пряму кишку або через промежи-
ну. При утворенні абсцесу або флег-
мони сім'яного міхурця виконують
везикулотомію або везикулектомію.

До відкритих ушкоджень передмі-
хурової залози та сім'яних міхурців
належать забій, дотичні, сліпі та на-
скрізні поранення.

С и м п т о м а т и к а та д і а г н о с -
т и к а . Для відкритих ушкоджень пе-
редміхурової залози та сім'яних мі-
хурців характерні кровотеча, біль у
промежині, гематурія, розлади сечо-
випускання. При поєднаних травмах
можливе виділення сечі через рану
або пряму кишку, відходження калу
і газів через рану. Діагностика ґрун-
тується на даних анамнезу, огляду
хворого, пальцьового ректального до-
слідження, уретрографії, рентгено-
графії кісток таза, фістулографії, уль-
тразвукового обстеження.

Л і к у в а н н я . У разі поранення пе-
редміхурової залози та сім'яних міхур-
ців необхідно зупинити кровотечу, ви-
конати первинну хірургічну оброб-
ку рани, видалити сторонні тіла, від-
крити та дренувати сечові затьоки.

При забої та незначних пораненнях
передміхурової залози застосовують
консервативне лікування: ліжковий
режим, гемостатики, антибіотики, зне-
болювальні і протизапальні препарати.

Перша медична допомога у війсь-
ково-польових умовах полягає у засто-
суванні знеболювання (промедол), ан-
тибіотика широкого спектру дії, асеп-
тичної пов'язки, іммобілізації при
переломах.

Розділ41

СИНДРОМ ДОВГОТРИВАЛОГО
СТИСНЕННЯ
(КРАШ-СИНДРОМ)

Синдром довготривалого стиснення —
патологічний процес, який розвиваєть-
ся внаслідок стиснення, розчавлення
частини тіла. Основним клінічним
проявом його є гостра ниркова недо-
статність. За різними даними при різ-
номанітних надзвичайних ситуаціях
і катастрофах у 20% із травмами роз-
вивається синдром довготривалого сти-
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снення (СДС). Розвиток СДС можли-
вий після тривалих оперативних втру-
чань внаслідок дії власної ваги тіла.

К л а с и ф і к а ц і я . СДС класифі-
кують за локалізацією (голова, живіт,
грудна клітка, таз, кінцівки); за поєд-
нанням з ушкодженням м'яких тка-
нин, кісток, суглобів, судин, нервів; за
ступенем тяжкості (легкий, середній,
тяжкий); за видами компресії; за ком-
бінацією із опіками, гострою проме-
невою хворобою і т. ін.; за усклад-
неннями (гостра ниркова недостат-
ність, набряк легень, пневмонія, ін-
фаркт міокарда, перитоніт і т. ін.).

Основним проявом СДС є гостра
ниркова недостатність. Тяжкість ста-
ну оцінюють за функціональним ста-
ном нирок у кожному конкретному
випадку. СДС супроводжується шо-
ком, токсемією, кровотечею, анемією,
серцево-судинною недостатністю, гній-
но-септичними ускладненнями. Пато-
генез СДС багатофакторний. Однією
з ланок патогенезу є блокування нир-
кових канальців кислим гематином,
який утворюється із міоглобіну.

Л і к у в а н н я , яке здійснюють в
умовах реанімаційного відділення, по-
лягає у ліквідації шоку (знеболення,
відновлення об'єму циркулюючої кро-
ві, нормалізація артеріального тиску;
зупинка кровотечі); хірургічній сана-
ції рани (фасціотомія, некректомія;
при необхідності — ампутація кінці-
вок); дезінтоксикації (інфузійна те-
рапія, гемодіаліз, гемосорбція); корек-
ції кислотно-лужної рівноваги кро-
ві; профілактиці ДВЗ.

Р о з д і л 42

УРОЛОГІЧНА ДОПОМОГА
ПРИ ТРАВМАХ СПИННОГО

мозку
Ушкодження спинного мозку та хреб-
та трапляються доволі часто. При цих
травмах порушується функція міху-
рово-сечівникового і міхурово-сечовід-
ного сегментів, функція сечового мі-
хура. Наслідком цих порушень є знач-
ні розлади уродинаміки, що призво-
дять до порушення функціонального
стану нирок. На фоні розладів уроди-
наміки розвиваються ускладнення:
пієлонефрит, простатит, уретрит, уро-
літіаз, гідронефроз, піонефроз, уросеп-
сис. Урологічне лікування спрямова-
не на профілактику і ліквідацію ус-
кладнень, відновлення функціональ-
ної активності сечовидільної системи
та раціональне відведення сечі. У різні
періоди травматичної хвороби можуть
спостерігатись розлади сечовипускан-
ня, затримка сечі, невтримання сечі, не-
тримання сечі. Найтяжчий розлад се-
човипускання — затримка сечі.

Для відведення сечі зі сечового
міхура можна використовувати такі
методи: періодичну та постійну кате-
теризацію сечового міхура, дренуван-
ня сечового міхура за Монро, мануа-
льне витиснення сечі, епіцистостомію,
капілярну пункцію сечового міхура.
Лікування урологічних ускладнень
необхідно здійснювати за загальними
принципами.
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СТАТЕВІ РОЗЛАДИ

Тяжким порушенням статевої функ-
ції у чоловіків є неможливість здійс-
нити нормальний статевий акт — ере-
ктильна дисфункція (імпотенція).

Статева функція чоловіків склада-
ється з двох важливих компонентів:
здатності до здійснення повноцінно-
го статевого акту і плідності.

Ці складові тісно пов'язані одна з
одною. Перша складова забезпечуєть-
ся статевим потягом і адекватною
ерекцією статевого члена. Статевий
акт у чоловіків складається з чоти-
рьох фаз:

1 фаза — фаза підготовки, яка за-
вершується адекватною ерекцією;

2 фаза — фаза копулятивна (фрик-
ційна);

3 фаза — фаза еякуляції;
4 фаза — фаза постеякуляторна

(характеризується посиленням депре-
сії).

Порушення ерекції — симптом,
який може бути зумовлений різними
причинами. Основною скаргою паці-
єнтів є неоднорідність ерекції. Збира-
ючи анамнез, необхідно звернути ува-
гу на характер порушення ерекції, си-
лу лібідо, причини виникнення ерек-
тильної дисфункції, наявність спон-
танних ерекцій та ерекцій при мас-
турбації, стан еякуляції, психологічні
особливості обох партнерів, форми ста-
тевих актів.

Д і а г н о с т и к а та л і к у в а н -
н я. Ґрунтується на даних огляду хво-
рого, лабораторного, рентгенологічно-
го, ультразвукового і радіонуклідного

досліджень. При огляді необхідно
звернути увагу на загальний стан хво-
рого, стан статевих органів. Лабора-
торне дослідження має за мету вияви-
ти стан чоловічих статевих органів та
ендокринної системи (аналіз сперми,
секрету передміхурової залози, кон-
центрація тестостерону, пролактину,
гонадотропних гормонів, естрадіолу).

Необхідним є неврологічне обсте-
ження з обов'язковим визначенням
бульбокавернозного рефлексу і стану
дистального нервового пучка. Прове-
дення фармакологічної (папаверин,
фентоламін, простагландини) ерекції
дає змогу диференціювати психоген-
ні та органічні розлади еректильної
функції.

Ультразвукове дослідження широ-
ко використовується в діагностиці
імпотенції. Комбінація УЗД і пуль-
сової допплєрографії разом з оцінкою
гемодинаміки дає змогу виявити скле-
ротичні зміни кавернозної тканини,
хворобу Пейроні, стан білкової оболон-
ки статевого члена. Використовуєть-
ся комбінація методу з фармакологіч-
ною пробою (інтракавернозне введен-
ня вазоактивних препаратів), що зна-
чно підвищує його інформативність.

З метою визначення стану веноз-
ного відтікання застосовують спонгіо-
зографію, кавернозографію, перфузій-
ну ерекцію, компресійну перфузію
кавернозних тіл.

За даними артеріографії оцінюють
стан артеріальної системи статевого
члена і розробляють тактику лікуван-
ня. Для визначення гемодинаміки
статевого члена можна використову-
вати радіоізотопну фармакопеногра-
фію, радіоізотопну плетизмографію,
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реєстрацію нічних ерекцій, визначен-
ня пенобрахіального індексу. Пено-
брахіальний індекс визначають з від-
ношення значення систолічного тис-
ку в артеріях статевого члена до зна-
чення систолічного артеріального ти-
ску. Особливо інформативними є змі-
ни його значення при фармакологіч-
ній пробі.

Причини імпотенції можна поді-
лити на три головні групи:

1. Органічні або функціональні
розлади нервової системи і порушен-
ня психіки:

1. Органічні ураження нервової
системи: пухлини і різноманітні ура-
ження головного і спинного мозку.

II. Функціональні захворювання
нервової системи: неврастенія, асте-
нія і т. ін.

Характерною ознакою психогенної
імпотенції є така закономірність: вона
виникає за певних обставин і не спо-
стерігається за інших.

2. Ендокринні порушення:
I. Гіпогонадизм.
II. Цукровий діабет.
III. Тиреотоксикоз.
IV. Гіпотиреоз.
V. Клімакс.
VI. Інші захворювання.
VII. Поєднання різних захворю-

вань.
Для всіх форм ендокринних пору-

шень характерні відсутність або зни-
ження лібідо та еректильна дисфунк-
ція.

3. Аномалії та захворювання чо-
ловічих статевих органів.

До урології належать здебільшого
статеві розлади, зумовлені причина-
ми третьої групи: аномаліями та за-
хворюваннями яєчок, передміхурової
залози, сім'яних міхурців, статевого
члена.

І. Аномалії та захворювання яє-
чок: анорхізм, гіпогонадизм, двобічний
орхіт зі зморщенням яєчок, ушко-
дження яєчок, що призводять до ім-
потенції внаслідок недостатньої про-
дукції чоловічого статевого гормону.
Тією ж причиною зумовлена поява
статевої слабкості у чоловіків у ста-
речому віці. При цій формі імпотен-
ції окрім загальних заходів — дотри-

мання режиму та дієти (фізкультура
і водні процедури, раціональне хар-
чування, відмова від алкоголю і ку-
ріння і т.ін.), які необхідні при будь-
якому виді статевих розладів, засто-
совують замісну терапію різними пре-
паратами чоловічого статевого гормо-
ну тестостерону.

II. Хронічний простатит внаслідок
тривалих запальних, застійних і скле-
ротичних змін у передміхуровій за-
лозі призводить до передавання від
неї патологічних імпульсів у спинно-
мозкові центри ерекції та еякуляції
аж до поступового виснаження цих
центрів, що зумовлює появу передчас-
ної еякуляції при збереженій ерек-
ції, а відтак і послаблення ерекції. При
запаленні сім'яного міхурця виника-
ють здебільшого розлади еякуляції —
її передчасність, болючість. Лікуван-
ня при цих формах статевих розладів
полягає у ліквідації основного захво-
рювання (простатит, колікуліт).

III. А. При аномаліях, ушкоджен-
нях або захворюваннях статевого чле-
на (тяжкі форми гіпоспадії або епіс-
падії, травматична ампутація статево-
го члена, його фібропластична інду-
рація) імпотенція зумовлена суто ме-
ханічним чинником: неможливістю
ввести статевий член у піхву. При цих
формах імпотенції застосовують ре-
конструктивні пластичні операції на
статевому члені, відновлення його за
допомогою живих тканин або проте-
зів.

III. В. Васкулогенна форма ерек-
тильної дисфункції виникає при:

1) артеріальній недостатності ста-
тевого члена (атеросклеротичні ура-
ження здухвинних, внутрішніх соро-
мітних артерій і артерій статевого
члена; природжена гіпоплазія артерій
статевого члена; травми, ятрогенні
ураження промежини, таза, зниження
еластичності артерій статевого члена;

2) венозній недостатності статево-
го члена (особливості будови веноз-
ної системи статевого члена);

3) склерозі кавернозної тканини (у
чоловіків похилого віку, внаслідок
посиленої активності фібробластів;
при цукровому діабеті; пріапізмі;
травмі).
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Ефективним методом покращен-
ня артеріального припливу крові є
терапія локальним від'ємним тис-
ком (JIBT-терапія). Застосовують ма-
гнітотерапію, лазеротерапію, гіперба-
ричну оксигенацію.

Медикаментозна терапія полягає у
призначенні вітамінів, дезагрегантів,
ангіопротекторів, а-адреноблокаторів,
адаптогенів, судинорозширювальних
засобів, антигіпоксантів. Селективно-
го покращення кровопливу досягають
при застосуванні йохімбіну і тентек-
су. В останні роки широко викорис-
товують внутрішньокавернозні ін'єк-
ції простагландинів (Ej) та їх інтрау-
ретральне введення.

Застосування силденафілу ацетату
(Віагра, Pfiser) зробило революцію в
лікуванні еректильної дисфункції.

Оперативне лікування проводить-
ся з метою реконструкції кровопос-
тачання статевого члена. Операції
виконують на аорті, судинах таза або
вдаються до реваскуляризації пече-
ристих тіл. Оперативні втручання
поділяють на такі групи: 1) операції,
спрямовані на створення додаткового
артеріального постачання; 2) опера-
ції, спрямовані на ліквідацію залиш-
кового венозного скиду; 3) протезу-
вання статевого члена.

Хворі зі статевими розладами, що зу-
мовлені порушеннями нервової або
ендокринної системи (гіпофіз, наднир-
кові залози тощо), лікуються здебіль-
шого у спеціалістів сексопатологів та
ендокринологів при консультативній
допомозі урологів. Усі методи, що спря-
мовані на нормалізацію функцій осно-
вних органів і систем організму та ста-
білізацію психоемоційного статусу є
необхідними при лікуванні імпотенції.

Р о з д і л 44

НЕПЛІДНІСТЬ

Неплідність чоловіка — порушення
здатності чоловіка до запліднення.
Неплідність може бути зумовлена різ-
номанітними чинниками, залежно від
яких розрізняють дві принципово рі-
зні її форми: секреторну та екскретор-

ну. Окрім цього розрізняють зміша-
ну, імунологічну та ідіопатичну фор-
ми неплідності.

Секреторну форму неплідності
спричиняють різноманітні впливи на
сперматогенний епітелій, які порушу-
ють сім'яутворювальну функцію яєч-
ка — сперматогенез. їх поділяють на
внутрішні та зовнішні чинники, внут-
рішні у свою чергу — на природжені
та набуті. До внутрішніх чинників
належать:

1) хромосомні та генетичні чинни-
ки — синдром Клайнфельтера, синд-
ром дель Кастільо, синдром Кальма-
на і т.ін.;

2) аномалії розвитку репродуктив-
ної системи — крипторхізм, гіпогона-
дизм, аплазія яєчок і придатків і т.ін.;

3) ендокринні порушення — цук-
ровий діабет, захворювання нирок і
печінки з нирковою і печінковою не-
достатністю, недостатність наднирко-
вих залоз, гіпоталамо-гіпофізарної
системи, щитовидної залози;

4) токсичні чинники — перенесені
інфекційні (туберкульоз, паротит, си-
філіс і т.ін.) і запальні захворювання
(орхіт тощо), захворювання нирок і
печінки з нирковою і печінковою не-
достатністю і т.ін.;

5) гіпоксичні чинники — водянка
оболонок яєчка, перекрут яєчка, вари-
козне розширення вен сім'яного ка-
натика і т.ін.

До зовнішніх етіологічних чинни-
ків секреторної форми неплідності у
чоловіків належать:

1) професійні, побутові і екологіч-
ні чинники: перегрівання, радіоактив-
не випромінювання, електромагнітні
поля високої інтесивності і частоти,
контакт з органічними та неорганіч-
ними речовинами (цинк, ртуть, арсен,
кадмій, свинець; гербіциди, пестици-
ди, кислоти, луги, фосфати, наркотики,
нікотин, алкоголь);

2) вживання медикаментів: цито-
статиків, стероїдних гормонів, антибі-
отиків, сульфаніламідів, антиандроге-
нів, гіпотензивних засобів, протиепі-
лептичних препаратів тощо;

3) недостатня забезпеченість орга-
нізму амінокислотами, білками, віта-
мінами;
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4) травми яєчка, придатка, судин
яєчка.

Екскреторна форма неплідності
чоловіків характеризується збереже-
ністю сперматогенезу в яєчку при
порушенні прохідності сім'явиносних
шляхів від сім'явиносних канальців
яєчка до сім'яного горбика. Причини
можуть бути різноманітними: приро-
джені, післятравматичні, післяінфек-
ційні, неопластичні, ятрогенні, тобто
при аномаліях, захворюваннях або
ушкодженнях придатка яєчка, сім'я-
виносних протоків, сім'яних міхурців,
передміхурової залози, сечівника.

Д і а г н о с т и к а . Виявлення неплід-
ності чоловіків ґрунтується на даних
анамнезу, огляду пацієнта, ультразву-
кового та лабораторних досліджень,
досліджень сперми, генітографії та
біопсії яєчок, за допомогою яких мо-
жна відрізнити його секреторну фор-
му від екскреторної за картиною спер-
матогенезу в яєчку.

При огляді хворого вдається вияви-
ти різноманітні аномалії розвитку,
оцінити вторинні статеві ознаки, стан
органів сечостатевої системи, загаль-
ний стан хворого. Важливим є ульт-
развукове дослідження органів сечо-
статевої і ендокринної систем. Необ-
хідно оцінити розміри яєчок і вимі-
ряти їхній об'єм. Ефект від медика-
ментозного лікування слід очікувати
при об'ємі яєчка понад 15 см3.

Обов'язковими є посів еякуляту на
флору і визначення її чутливості до
антибіотиків та аналіз спермограми з
метою виявлення порушень спермато-
генезу. Оцінюють сперматозоїди і сі-
м'яну рідину. Нормоспермія — стан,
при якому всі параметри спермогра-
ми не виходять за межі норми. Оліго-
зооспермія — патологічний стан, при
якому концентрація сперматозоїдів
становить менш ніж 20 млн/мл або
менш ніж 40 млн в еякуляті. Тератос-
пермія — патологічний стан, при яко-
му понад 50% сперматозоїдів харак-
теризуються патологічною морфологі-
єю. Астенозооспермія — патологічний
стан, при якому понад 50% спер-
матозоїдів характеризуються патоло-
гічною рухомістю. Азооспермія — па-
тологічний стан, при якому в еякуляті

відсутні сперматозоїди (можлива на-
явність клітин сперматогенезу). Аспер-
мія — відсутність еякуляту.

Для верифікації діагнозу необхід-
ні дослідження гормонального профі-
лю: естрогенів, андрогенів, пролакти-
ну, гонадотропінів. Зниження кон-
центрації ЛГ свідчить про порушен-
ня функції гіпофіза (вторинний гіпо-
гонадизм), підвищення його концентра-
ції — про первинний гіпогонадизм (ан-
дрогенна недостатність клітин Лейді-
га); підвищення концентрації ФСГ —
про ураження сперматогенного епіте-
лію, низька концентрація — про не-
достатній синтез ФСГ гіпофізом; ни-
зька концентрація загального тестос-
терону в крові — про порушення ін-
креторної функції яєчок (первинний
гіпогонадизм). При підозрі на хромо-
сомні порушення необхідно викона-
ти хромосомний аналіз.

Для діагностики обтурації (екскре-
торна форма) в деяких випадках вда-
ються до генітографії, яка дає змогу
визначити характер і локалізацію об-
струкції. В останні роки цю діагнос-
тичну процедуру виконують рідко.

Л і к у в а н н я . При секреторній
формі неплідності призначають кон-
сервативну терапію. Передусім необ-
хідно ліквідувати причини порушен-
ня сперматогенезу (відмова від шкід-
ливих звичок, санація вогнищ інфек-
ції, ліквідація запальних процесів і
причин гіпоксії, запобігання контак-
там зі шкідливими чинниками, відмі-
на певних медикаментозних препара-
тів і т.ін.). При крипторхізмі необхід-
но спустити яєчко в калитку (бажано
у віці до 3 років). При варикоцелє і
водянці оболонок яєчка виконують від-
повідні оперативні втручання.

При ендокринних порушеннях не-
обхідне відповідне лікування. При
гіпоталамо-гіпофізарній недостатності
проводять замісну терапію аналогами
ЛГ (хоріонічний гонадотропін, профазі,
хоріогонін) і/або ФСГ (неопергонал
тощо). З метою активації спермато-
генезу використовують: 1) препара-
ти, які підвищують активність гіпо-
фіза — антиестрогени (тамоксифен,
кломифенцитрат); 2) гонадотропіни;
3) андрогени (тестостерону пропіонат,



240 УРОЛОГІЯ

сустанон-250). Для лікування астено-
зооспермії використовують препара-
ти, які покращують регіональний кро-
воплин у яєчку (трентал тощо) і віта-
міни (А, В, С, D, Е).

При обструкції сім'явиносних
шляхів необхідно проводити різні ре-
конструктивно-пластичні операції з
метою відновлення їх прохідності, зок-
рема мікрохірургічні операції, які з
успіхом застосовуються в останні роки.

Важко піддається корекції імуно-
логічна форма неплідності. Вона ви-
никає внаслідок порушення гематоте-
стикулярного бар'єру. Причинами

цього порушення можуть бути запа-
льні захворювання органів статевої
системи, травми яєчка та порушення
прохідності сім'явиносних шляхів. В
еякуляті виявляють антиспермальні
антитіла, аглютинацію сперматозоїдів.
Використовують такі тести: спермоа-
глютинації, спермоіммобілізації, змі-
шану антиглобулінову реакцію. Про-
водять комплексне лікування (корти-
костероїди, плазмоферез, андрогени, ле-
вамізол, ензімотерапія).

У разі неефективності лікування
можна проводити штучне запліднен-
ня (використання еякуляту донора).
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Р о з д і л 45

СТОРОННІ ТІЛА

В ОРГАНАХ СЕЧОСТАТЕВОЇ

СИСТЕМИ

Сторонні тіла у нирках і сечових шля-
хах трапляються відносно рідко. Вони
потрапляють у паренхіму та чашеч-
ково-мискову систему нирок під час
різноманітних поранень або при різ-
номанітних ускладненнях інструмен-
тальних досліджень та операцій.

Дуже рідко в сечовому міхурі за-
лишаються частини урологічних ін-
струментів. Нерідко сторонні тіла в
сечівник і сечовий міхур вводить сам
хворий: при онанізмі, внаслідок пус-
тощів, у стані несвідомості. У жінок
сторонні тіла потрапляють у сечовий
міхур по сечівнику при спробах ви-
конати позалікарняний аборт. У чо-
ловіків частіше трапляються сторон-
ні тіла в сечівнику, у жінок — у сечо-
вому міхурі. Сторонніми тілами бу-
вають олівці, авторучки, термометри,
фрагменти дроту, шпильки, ґумові та
скляні трубки, цвяхи і т.ін.

С и м п т о м а т и к а . За наявності
стороннього тіла в нирці виникає біль
у поперековій ділянці; стороннє тіло у
сечовому міхурі спричиняє біль у жи-
воті, промежині, який може посилюва-
тись при сечовипусканні, спостерігаєть-
ся дизурія та гематурія; при сторон-
ньому тілі в сечівнику з'являються
біль, утруднене сечовипускання аж до
повної його затримки. Стороннє тіло
постійно подразнює слизову оболонку
сечівника та сечового міхура, що сприяє
приєднанню інфекції.

Д і а г н о с т и к а . Здебільшого ви-
явити стороннє тіло в сечівнику і се-
човому міхурі нескладно. У сечівни-

| ^ Урологія

ку сторонні тіла легко виявляються
при пальпації. Сторонні тіла у нир-
ках, сечовому міхурі та сечівнику ви-
являють здебільшого рентгенологіч-
ними та ендоскопічними методами.
Унаслідок осідання солей сторонні
тіла в сечовому міхурі при цистоско-
пії можуть мати вигляд каменів, але
на рентгенограмі виявляються конту-
ри стороннього тіла.

Л і к у в а н н я . Застосовують опера-
тивні та ендоскопічні методи видален-
ня сторонніх тіл. Сторонні тіла зі се-
чового міхура і сечівника, особливо в
жінок, необхідно намагатись видали-
ти за допомогою ендоскопічних мето-
дів. Однак іноді для цього необхід-
ний надлобковий розтин сечового мі-
хура. Сторонні тіла зі сечівника пе-
реважно вдається видалити ендоско-
пічним шляхом. При наявності уск-
ладнень лікування проводиться за
загальними принципами.

Р о з д і л 46

СЕЧОСТАТЕВІ НОРИЦІ
У ЖІНОК

Сечостатеві нориці — патологічні, ано-
мальні сполучення між сечовими і
статевими органами. Вони виникають
у жінок головним чином внаслідок
патологічних пологів або гінекологіч-
них операцій. Рідше такі нориці бу-
вають природженими чи є наслідком
гнійного або пухлинного процесу.
Сечостатеві нориці належать до тяж-
ких ускладнень, які порушують фізич-
ний та психічний стан жінки та спри-
чиняють її інвалідизацію. Підтікан-
ня сечі спричиняє екскоріацію та ви-
разкування піхви, шкіри зовнішніх
статевих органів та промежини.
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Класифікація сечостатевих но-
риць:

I. За етіологією:
1) природжені;
2) набуті:
а) нориці після акушерських

операцій та патологічних пологів;
б) нориці після гінекологічних

втручань;
в) травматичні (колоті, різані, во-

гнепальні);
г) нориці при онкологічних за-

хворюваннях;
д) променеві нориці.

II. За локалізацією (Д.В.Кан, 1978):
1) міхурово-піхвові;
2) міхурово-маткові;
3) сечівниково-піхвові;
4) сечовідно-піхвові;
5) комбіновані і складні.

III. За ступенем змін функції ни-
рок (за загальноприйнятою класифі-
кацією ХНН).

Найчастіше трапляються міхурово-
піхвові нориці. Вони утворюються
внаслідок тривалого стояння головки
плода на виході з таза і спричинено-
го цим некрозу тканин піхви і сечо-
вого міхура. Іноді вони утворюються
внаслідок ушкодження цих тканин
щипцями при видаленні плода, рідше
після променевої терапії раку жіно-
чих статевих органів, що проростає в
сечовий міхур (або навпаки), в окре-
мих випадках — як наслідок тубер-
кульозу сечового міхура.

С и м п т о м а т и к а та д і а г н о с -
т и к а . Основною ознакою міхурово-пі-
хвової нориці є постійне виділення сечі
з піхви. При великій міхурово-піхво-
вій нориці практично вся сеча вили-
вається в піхву, самостійне сечо-
випускання відсутнє. Сеча, яка постій-
но підтікає, розкладаючись, створює не-
приємний запах, що вкрай утруднює су-
спільне життя хворої. При нориці не-
великих розмірів просочування сечі в
піхву може бути лише частковим, збе-
рігається самостійне сечовипускання.
Для односторонньої сечовідно-піхвової
нориці характерним також є постійне
підтікання сечі з піхви при збережен-
ні самостійного сечовипускання, але до
цього можуть приєднуватись ознаки
порушення відтікання сечі з нирки:

біль, підвищення температури тіла і
т.ін. При двобічних сечовідно-піхво-
вих норицях спостерігається повне
нетримання сечі. Велику міхурово-
піхвову норицю добре видно при огля-
ді піхви в дзеркалах і при цистоско-
пії. Норицю невеликих розмірів, особ-
ливо точкову, яку не вдається знайти
в складках піхви і сечового міхура,
нелегко відрізнити від сечовідно-піх-
вової нориці.

Докладну інформацію про локалі-
зацію та розміри нориці, співвідно-
шення її з вічками сечоводів, стан
слизової сечового міхура, функціона-
льний стан нирок та сечових шляхів
можна отримати лише після комплек-
сного дослідження сечостатевої сис-
теми за допомогою сучасних ендоско-
пічних, ультразвукових, рентгено-
логічних та радіонуклідних методів.
Діагноз сечостатевих нориць визнача-
ють за допомогою спеціальних дослі-
джень: екскреторної урографії, цис-
тографії, фістулографії і т.ін. Ендоско-
пічне дослідження є дуже важливим,
бо воно дає змогу чітко визначити
локалізацію нориці та її розміри. На
основі цього дослідження вибирають
оперативний доступ.

Л і к у в а н н я . Цілісність сечового
міхура і піхви здебільшого не вдаєть-
ся відновити консервативними мето-
дами. Сечостатеві нориці лікуються
оперативно. Перед операцією для по-
кращення її результатів проводять
протизапальне лікування та фізіоте-
рапію. Оперативне лікування реко-
мендується проводити через 4-6 мі-
сяців після формування нориці. Для
фістулопластики (закриття сечостате-
вої нориці) використовують три ос-
новні доступи:

• черезпіхвовий;
• черезміхуровий;
• черезочеревинний.
Черезміхуровим доступом користу-

ються здебільшого урологи, а через-
піхвовим — гінекологи. Фістулоплас-
тику черезпіхвовим доступом (рис. 81)
можна виконати при норицях, що роз-
ташовані далеко від вічок сечоводів.
Необхідною умовою виконання опера-
ції є еластичність стінок піхви та від-
повідність її фізіологічним розмірам.
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Рис. 81. Закриття міхурово-піхвової нориці (фістулопластика) черезпіхвовим доступом:

а — лінія розтину; б, в — накладання швів та інвагінація рубців зміненої слизової оболонки в просвіт
сечового міхура; г — шви на слизовій оболонці піхви.

При міхурово-піхвовій нориці роз'єд-
нують стінки міхура і піхви та окре-
мо зашивають патологічні отвори в
них. Операцію закінчують, залишаю-
чи надлобкову норицю сечового міху-
ра (епіцистостому) і/або при необхід-
ності дренуючи сечовий міхур постій-
ним сечівниковим катетером.

При сечовідно-піхвовій нориці, яка
зазвичай супроводжується необорот-
ними змінами в нижньому відділі се-
човоду, перетинають сечовід вище від
нориці і пересаджують в нову ділян-
ку сечового міхура (якщо нирка за
своїм анатомо-функціональним ста-
ном збережена). При значному дефек-
ті сечоводу його нижній відділ замі-
щують шматком тканини сечового
міхура, змодельованим в трубку.

Р о з д і л 47

ВОДЯНКА ОБОЛОНОК ЯЄЧКА
І СІМ'ЯНОГО КАНАТИКА

Водянка оболонок яєчка (гідроцелє) є
наслідком накопичення рідини між
парієтальним та вісцеральним лист-
ками власної оболонки яєчка. Водян-
ка оболонок яєчка класифікується
таким чином:

І. За етіологією:
1) природжена:

а) ізольована;
б) водянка, що сполучаєть-

ся з іншими порожнинами;
2) набута:

а) первинна;
б) вторинна.
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II. За перебігом:
1) гостра;
2) хронічна.

III. За структурою:
1) однокамерна;
2) багатокамерна.

Причини виникнення гідроцелє у
дорослих до кінця не з'ясовані, але
здебільшого водянка буває наслідком
запального процесу або травми. При-
роджена водянка виникає внаслідок
незарощення вагінального відростка
очеревини і може бути сполучена з
черевною порожниною.

У патогенезі цієї патології основ-
ним чинником є склеротичні зміни
вагінальної оболонки. Ці зміни зазви-
чай виникають внаслідок порушення
лімфовідтікання з пригніченням мі-
кроциркуляції. Внаслідок цих пору-
шень між парієтальним та вісцера-
льним листками вагінальної оболон-
ки яєчка накопичується рідина. За
своїм складом вона наближається до
ексудату (4...5% білка, відносна щіль-
ність 1012-1020).

При супутніх запальних процесах
ексудат стає мутним, може утворюва-
тись піоцелє. Іноді водянкова рідина
може мати домішки крові.

С и м п т о м а т и к а та д і а г н о с -
т и к а . Клінічні прояви залежать від
форми захворювання. Спостерігаєть-
ся відчуття важкості в калитці, не-
зручність при ходінні, біль у пахвин-
ній ділянці. Шкіра калитки натягну-
та, без складок. Рідина оточує яєчко,
яке окремо, як правило, не пальпуєть-
ся, разом з натягнутими оболонками
має вигляд округлого утвору. Цей
утвір розташовується в одній з поло-
вин калитки, еластичний, не вправля-
ється в черевну порожнину, дає при
перкусії тупий звук, просвічується
при діафаноскопії.

Іноді водянка досягає великих роз-
мірів. Водянку оболонок яєчка най-
більш важко відрізнити від інших за-
хворювань: пахово-калиткової кили,
пухлини яєчка і т.ін. Важливо пам'я-
тати, що водянка може бути вторин-
ною, тобто супроводжувати інші за-
хворювання яєчка і його придатка
(туберкульоз, пухлина і т.ін). Гостра
водянка найчастіше спостерігається

при таких захворюваннях: гострому
епідидиміті та орхоепідидиміті, фуні-
куліті, туберкульозі, уретритах. При
таких станах спостерігається швидке
збільшення відповідної половини ка-
литки, шкіра калитки гіперемійова-
на, напружена, пальпаторно визнача-
ється болючий округлий пухлинопо-
дібний утвір щільно-еластичної кон-
систенції.

Діагноз ґрунтується на даних ана-
мнезу, загального огляду хворого, па-
льпації, ультразвукового обстеження
та лабораторного дослідження.

Двобічну водянку яєчка необхід-
но відрізняти від бруцельозу, який
перебігає з явищами полісерозиту.
Полісерозит може також спостеріга-
тись при декомпенсованій хронічній
серцевій недостатності та іншій па-
тології.

Л і к у в а н н я . Радикальним мето-
дом лікування хронічної та сполуче-
ної водянки яєчка є оперативне ліку-
вання. Пункційні, ін'єкційні та палі-
ативні методи практично не застосо-
вуються через високу частоту реци-
дивів та ускладнень. Найбільш ефек-
тивними є операції Бергмана і Вінке-
льмана, які полягають у ліквідації се-
розної порожнини між парієтальни-
ми і вісцеральними листками вагіна-
льної оболонки.

Оболонки розтинають, при великій
водянці частково висікають, виверта-
ють назовні і зшивають позаду яєчка
(операція Вінкельмана). Іноді цілко-
вито висікають оболонки (операція
Бергмана). Сполучену водянку оболо-
нок яєчка в дітей рекомендують опе-
рувати не раніше ніж у віці 2 років.
При сполученій водянці необхідно
відкрити пахвинний канал, евакуюва-
ти водянкову рідину, виконати типо-
ву операцію Бергмана або Вінкельма-
на та пластику пахвинного каналу. У
післяопераційний період рекоменду-
ють обмеження фізичного наванта-
ження тривалістю до 3 місяців.

Водянка оболонок сім'яного кана-
тика (фунікулоцелє). Водянку, яка
розвивається в оболонках сім'яного
канатика, називають фунікулоцелє.
Як набуте захворювання трапляєть-
ся надзвичайно рідко. Зазвичай вона
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виникає на ґрунті запалення сім'яно-
го канатика — фунікуліту. Фуніко-
лоцелє поділяють на природжене та
набуте, одно- і двобічне, одно- та бага-
токамерне, ізольоване і таке, що спо-
лучається з іншими порожнинами, за
перебігом — на гостре та хронічне.

Клінічно це захворювання прояв-
ляється болем та припухлістю в пах-
винній ділянці. Діагноз ґрунтується
на даних анамнезу, загального огляду
хворого, пальпації та ультразвуково-
го дослідження. Диференційна діаг-
ностика проводиться з пахвинною
килою.

Л і к у в а н н я оперативне — роз-
тин і висічення оболонок сім'яного ка-
натика та виконання пластики пах-
винного каналу.

Р о з А і л 48

КІСТА СІМ'ЯНОГО
КАНАТИКА

Кіста сім'яного канатика — порож-
нистий тонкостінний сполучнотка-
нинний утвір, який заповнений тран-
судатом і розташований в елементах
сім'яного канатика. Це захворюван-
ня трапляється відносно рідко, в будь-
якому віці. Причиною даного захво-
рювання можуть бути венозний застій
у період статевого дозрівання, місце-
вий запальний процес.

С и м п т о м а т и к а та д і а г н о с -
т и к а . Захворювання здебільшого
перебігає безсимптомно. Іноді спостері-
гається ниючий біль. При огляді вияв-
ляється утвір м'якоеластичної консис-
тенції, гладкий, не болючий при паль-
пації. Діагноз ґрунтується на даних
анамнезу, загального огляду хворого, па-
льпації та ультразвукового досліджен-
ня. Диференційний діагноз необхідний
для того, щоб відрізнити дане захворю-
вання від сперматоцелє, пахвинної кили,
пухлини сім'яного канатика.

Л і к у в а н н я оперативне. Воно
полягає у вилущуванні та видаленні
кісти сім'яного канатика. У післяопе-
раційний період рекомендують обме-
ження фізичних навантажень протя-
гом 1-2 місяців.

Р о з А і л 49

СІМ'ЯНА КІСТА
(СПЕРМАТОЦЕЛЄ)

Сім'яна кіста — кістозна порожнина,
яка зв'язана з яєчком або його при-
датком. Захворювання трапляється
відносно часто.

Найчастіше сперматоцелє утворю-
ється з ембріональних залишків: гі-
датид з ніжкою та гідатид без ніжки.
Зазвичай ці кісти заповнені прозорою
рідиною без сперматозоїдів.

Внаслідок травми і запального про-
цесу можуть утворюватись одно- та ба-
гатокамерні ретенційні кісти. Всередині
таких кіст можуть бути сперматозоїди.

С и м п т о м а т и к а та д і а г н о с -
т и к а . Захворювання здебільшого пе-
ребігає безсимптомно. Деколи спосте-
рігається ниючий біль. При огляді ви-
являється утвір м'якоеластичної кон-
систенції, гладкий, не болючий при па-
льпації. Яєчко та придаток пальпу-
ються поза кістою, але переважно ін-
тимно зрощені з нею. Діагноз ґрун-
тується на даних анамнезу, загально-
го огляду хворого, пальпації, ультра-
звукового дослідження.

Л і к у в а н н я . При сперматоцелє
вилущують і видаляють кісту. У піс-
ляопераційний період рекомендують
обмеження фізичних навантажень
протягом 1-2 місяців.

Р о з д і л 50

СПЕРМАТОГЕННА (СІМ'ЯНА)
ГРАНУЛЬОМА

До розвитку сім'яної гранульоми при-
зводить потрапляння сперміїв у стро-
му яєчка, придатка та сім'явиносної
протоки. Навколо сперміїв виникає
специфічна автоімунна реакція з фор-
муванням гранульоми. Це призво-
дить до розвитку гранульоматозного
орхіту, епідидиміту та фунікуліту.
Часто захворювання має гострий пе-
ребіг з тенденцією до хронізації пере-
бігу. Внаслідок запального процесу
можуть утворюватись стриктури, які
призводять до облітерації сім'явинос-
них шляхів.
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С и м п т о м а т и к а і д і а г н о с -
т и к а . Виникає тупий ниючий біль у
калитці з боку ураження, може спо-
стерігатись ущільнення та збільшен-
ня в розмірах яєчка і/або придатка.
Біль може посилюватись під час еяку-
ляції. При пальпації визначається ін-
фільтрат різного розміру і консистен-
ції. Найчастіше уражається придаток
яєчка і сім'явиносна протока, рідше —
яєчко. Діагноз ґрунтується на даних
анамнезу, загального огляду хворого,
пальпації, ультразвукового досліджен-
ня. Диференційний діагноз проводить-
ся з пухлинами та туберкульозом.

Л і к у в а н н я . Необхідно видали-
ти сперматогенну гранульому з обо-
в'язковим гістологічним досліджен-
ням видаленого матеріалу. У після-
операційний період рекомендується
обмеження фізичного навантаження
протягом 2 місяців.

Р о з д і л 51

КІСТА ПРИДАТКА ЯЄЧКА

Кіста придатка яєчка — порожнис-
тий тонкостінний сполучнотканинний
утвір, що заповнений трансудатом.
Захворювання трапляється відносно
часто, здебільшого у віці понад 20 ро-
ків. Зазвичай кіста локалізується в
ділянці головки придатка яєчка. При-
чиною її виникнення можуть бути
запальні захворювання, травми, при-
роджена ретенція.

С и м п т о м а т и к а та д і а г н о с -
т и к а . Захворювання здебільшого пе-
ребігає безсимптомно. Деколи спосте-
рігається тупий ниючий біль. При
огляді виявляється утвір м'якоелас-
тичної консистенції, гладкий, не бо-
лючий при пальпації, який зв'язаний
з придатком яєчка. Діагноз ґрунту-
ється на даних анамнезу, загального
огляду хворого, пальпації, ультразву-
кового дослідження.

Л і к у в а н н я . Рекомендується
оперативне лікування, яке полягає у
вилущуванні та видаленні кісти при-
датка яєчка. У післяопераційний пе-
ріод рекомендується обмеження фі-
зичного навантаження протягом 1 мі-
сяця.

Р о з д і л 52

НЕЙРОГЕННА ДИСФУНКЦІЯ
СЕЧОВОГО МІХУРА

Нейрогенна дисфункція сечового мі-
хура є збірним синдромом, який поєд-
нує стани, що виникають внаслідок
природжених або набутих уражень на
різних рівнях нервових шляхів і цен-
трів, які іннервують сечовий міхур і
забезпечують нормальне сечовипускан-
ня. При ушкодженні або захворюван-
ні (переважно пухлині хребта і спин-
ного мозку) у поперековому, грудному
або шийному відділі переривається
проведення імпульсів до сечового мі-
хура і настає його атонія, так званий
млявий параліч сечового міхура. По-
дібні порушення функції сечового
міхура виникають також при перифе-
ричній денервації сечового міхура вна-
слідок масивних оперативних втру-
чань з приводу раку сусідніх органів:
матки, прямої кишки і т.ін. При ура-
женні нижнього відділу спинного мо-
зку внаслідок подразнення нервів, які
йдуть до сечового міхура, виникає спа-
стичний параліч сечового міхура, коли
міхур перебуває в скороченому стані,
сфінктери його розслаблені і сеча по-
стійно вільно витікає назовні. Основ-
ними причинами нейрогенної дис-
функції сечового міхура є:

1) пухлини головного мозку;
2) травми головного мозку;
3) порушення мозкового крово-

обігу;
4) травми хребта і спинного моз-

ку;
5) пухлини хребта і спинного моз-

ку;
6) запально-дегенеративні та при-

роджені захворювання спинного моз-
ку і його оболонок;

7) запально-дегенеративні та при-
роджені захворювання нервових спле-
тень, нервів і їхніх закінчень;

8) різноманітні природжені та на-
буті ураження елементів внутріпіньо-
міхурового нервового апарату;

9) різноманітні екзогенні токсичні
ураження нервової системи (препара-
ти арсену, солі важких металів і т.ін.);

10) ендогенна інтоксикація нерво-
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вої системи (діабетичний поліневрит
і т.ін.);

11) довготривале застосування пси-
хотропних засобів;

12) крововиливи в спинномозковий
канал;

13) природжені дефекти хребта;
14) спинномозкові кили;
15) дисгенезія та агенезія крижо-

вої кістки і куприка;
16) різноманітні ятрогенні ушкоджен-

ня нервової системи на різних рівнях.
При всіх формах нейрогенної дис-

функції відбувається роз'єднання се-
чового міхура і кіркових центрів, вна-
слідок чого порушується довільне се-
човипускання на всіх рівнях. Біль-
шість нейрогенних розладів виникає
при порушенні спінальної або пери-
феричної іннервації сечового міхура.

Розрізняють такі види нейрогенної
дисфункції сечового міхура:

1) гіпорефлекторний;
2) гіперрефлекторний;
3) арефлекторний;
4) склеротичний.
С и м п т о м а т и к а та д і а г н о с -

т и к а . Клінічна картина залежить від
форми захворювання, але здебільшо-
го зводиться до порушення сечовипу-
скання двох видів: затримки сечови-
пускання аж до парадоксальної ішу-
рії (гіпорефлекторний і арефлектор-
ний сечовий міхур) та самовільного
сечовипускання (гіперрефлекторний
сечовий міхур).

При гіперрефлекторному сечовому
міхурі позиви до сечовипускання ви-
никають вже при незначному напов-
ненні сечового міхура — до 150 мл.
Ця форма захворювання зазвичай
спостерігається при ушкодженнях
спинного мозку.

Гіпорефлекторний сечовий міхур
також спостерігається при ушкоджен-
нях спинного мозку, а саме — його
середніх крижових сегментів. Рефлекс
сечовипускання загальмований, вну-
трішньоміхуровий тиск і тонус дет-
рузора низькі. Рефлекс сечовипускан-
ня виникає при патологічно велико-
му наповненні сечового міхура. Ареф-
лекторний сечовий міхур характери-
зується практично повною відсутніс-
тю рефлексу сечовипускання.

Склеротичний сечовий міхур — не-
оборотна форма нейрогенної дисфунк-
ції, яка є наслідком тривалого перероз-
тягнення сечового міхура, запально-де-
генеративних змін, функціональних
розладів. При такій формі нейрогенної
дисфункції сечового міхура втрачаєть-
ся еластичність стінок і практично від-
сутній рефлекс сечовипускання.

Розлади спорожнення сечового мі-
хура завжди призводять до порушен-
ня уродинаміки верхніх відділів се-
чових шляхів, функції нирок, приєд-
нання інфекції, розвитку циститу, піє-
лонефриту, нефролітіазу з відповідною
симптоматикою. Проте хворі з ура-
женням спинного мозку зазвичай не
відчувають болю в ділянці нирок і
сечового міхура, що іноді утруднює
розпізнавання затримки сечовипус-
кання та її ускладнень.

Діагноз ґрунтується на комплексі
діагностичних заходів. При збиранні
анамнезу необхідно звернути увагу на
характер і динаміку розладів сечови-
пускання, поєднання цих розладів з
іншими симптомами; перенесені трав-
ми голови, хребта, таза і грудної кліт-
ки; перенесені захворювання нерво-
вої системи та їх наслідки; спинно-
мозкові кили; методи лікування, які
раніше застосовувались.

Оглядаючи хворого, слід звернути
увагу на: загальний вигляд хворого,
порушення дихання, ходи, післяопера-
ційні рубці, пролежні, спинномозкові
кили, крижово-куприкові аномалії та
захворювання, ознаки порушення се-
човипускання та дефекації, перероз-
тягнений випнутий сечовий міхур.
Обов'язковим є проведення стандарт-
них лабораторних досліджень з ви-
вченням функціонального стану ни-
рок. Ультразвукове дослідження не-
обхідне для визначення стану сечо-
статевої системи та інших органів
черевної порожнини. Застосовують
рентгенологічні методи дослідження:
оглядову та екскреторну урографію,
уретроцистографію і мікційну урет-
роцистографію. Радіоізотопні методи
дослідження необхідні для визначен-
ня функціонального стану нирок. Та-
кий ендоскопічний метод досліджен-
ня, як уретроцистоскопія дає змогу
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виявити стан сечового міхура, наяв-
ність залишкової сечі.

Розпізнавання форми захворюван-
ня ґрунтується на показниках уроди-
наміки та фунціонального досліджен-
ня сечового міхура. Показники без-
апаратної цистометрії дають змогу
визначити об'єм сечового міхура до
появи позиву до сечовипускання і до
витікання рідини повз катетер. Цис-
тометрія виявляє рівень тиску на кон-
трольних відмітках (50 мл), тиск при
максимальному наповненні і при по-
яві позиву до сечовипускання, тиск і
рівень наповнення при появі неадап-
тованих скорочень. За допомогою уро-
флоуметрії визначають основні показ-
ники уродинаміки нижніх сечових
шляхів (максимальну та середню об'-
ємну швидкість потоку сечі). Необ-
хідним також є проведення сфінкте-
рометрії (атонія або спастика).

Неврологічне обстеження допома-
гає з'ясувати рівень та тяжкість ура-
ження нервової системи.

Л і к у в а н н я нейрогенної дис-
функції сечового міхура є дуже скла-
дною і досі не вирішеною проблемою.
Не існує єдиної схеми лікування, яка
б ґрунтувалась на патогенетичних
принципах. Тому лікування здебіль-
шого є симптоматичним і поділяєть-
ся на медикаментозне, електростиму-
ляцію та оперативне лікування. З ме-
дикаментів найчастіше застосовують
адренергічні (а- і Р-адреноміметики,
(а- і Р-адреноблокатори) та антихолі-
нестеразні засоби.

При синдромі затримки сечі вико-
ристовують сх-адреноблокатори (фен-
толамін, регітин, тропамін, тропафен),
які знижують тонус внутрішнього
сфінктера, а також р-адреноблокато-
ри (індерал, бетаніхол), які підвищу-
ють тонус детрузора і внутрішньомі-
хуровий тиск. Подібно діють метил-
дофа і простагландини Е9.

При синдромі нетримання сечі
можливе використання а-адреноміме-
тиків, які підвищують тонус сфінкте-
рів (ізадрин, ефедрин). Індометацин,
естрогени, деякі антихолінергічні пре-
парати (лізидоніл тощо) знижують
тонус детрузора та гальмують його
самовільні скорочення.

Рис. 82. Відведення сечі після цистектомії в
ізольований сегмент тонкої кишки (операція

за Брікером).

В останні роки позитивний ефект,
особливо у дітей, досягається при за-
стосуванні низькоінтенсивного лазер-
ного опромінення. Фізіологічним та
ефективним методом лікування є ра-
діочастотна стимуляція сечового мі-
хура. У стінку сечового міхура вжив-
ляють електроди, які сприймають ім-
пульси від приймача, вживленого під
апоневроз прямого м'яза живота. Пе-
ріодично діючи зовнішнім джерелом
радіочастотних хвиль — генератором —
на приймальний пристрій, досягають
скорочення сечового міхура і сечови-
пускання. Найбільш поширеною є
уретральна і ректальна стимуляція
шийки сечового міхура при синдромі
нетримання сечі.

При синдромі нетримання сечі за-
стосовують такі хірургічні операції:
периуретральні ін'єкції тефлону, ім-
плантацію штучних сфінктерів, сак-
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Рис. 83. Реіннервація при нейрогенному сечовому міхурі:

u — від'єднання сегмента клубової кишки, відновлення її безперервності анастомозом "кінець у кінець",
розтин серозно-м'язового клаптя в поздовжньому напрямку; б — демукозація від'єднаного сегмента кишки

без розтину її просвіту; в — ілеореіннервація сечового міхура.

ральну та пудендальну невротомію,
хірургічне зближення сіднично-пече-
ристих м'язів. При синдромі затрим-
ки сечі можна виконувати відкриті
та ендоскопічні операції.

При арефлекторному та гіпореф-
лекторному сечовому міхурі з вели-
кою кількістю залишкової сечі необ-
хідно забезпечити спорожнення сечо-
вого міхура і при збереженні його міс-
ткості. Для цього спочатку застосо-
вують регулярну катетеризацію сечо-
вого міхура або постійний катетер зі
спеціальною системою, при якій сечо-
вий міхур періодично наповнюється і
спорожнюється. Однак у випадку три-
валої гіпотонії або атонії сечового мі-
хура катетеризація і постійний кате-
тер небезпечні внаслідок можливості
розвитку запальних ускладнень. Вод-
ночас накладення надлобкової сечо-
міхурової нориці вкрай небажане,
оскільки при відкритому сечовому мі-
хурі неодмінно посилюються сечова
інфекція, каменеутворення, яким та-
кож сприяють тривала іммобілізація
хворого і зниження тонусу верхніх
відділів сечових шляхів, розвивають-
ся уросепсис і ниркова недостатність.
З метою відведення сечі проводять
операцію Брікера, при якій сеча від-
водиться в ізольований сегмент тон-
кої кишки (рис. 82).

Патогенетичним методом опера-
тивного лікування є реіннервація се-

чового міхура (рис. 83): 1) реіннерва-
ція сечового міхура сегментом тон-
кої кишки (ілеовезикопексія); 2) ре-
мускуляризація сечового міхура; 3)
операції, що укріплюють шийку сечо-
вого міхура в комплексі з реіннерва-
цією та ремускуляризацією сечового
міхура; 4) автоцистодублікатура. При
зморщеному сечовому міхурі необхід-
но проводити ілеоцистопластику за
загальноприйнятими методиками.

У післяопераційний період вико-
ристовують електростимуляцію сечо-
вого міхура, фізіотерапію, лікувальну
фізкультуру.

Р о з д і л 53

НІЧНЕ НЕТРИМАННЯ СЕЧІ

Нічне нетримання сечі (енурез) —
самовільне сечовипускання під час
сну. Це захворювання виникає голов-
ним чином у дітей. Нічне нетриман-
ня сечі спостерігається у 2...3% дітей
віком понад 6 років. Розрізняють
первинний та вторинний (набутий)
енурез.

Самовільне сечовипускання під час
сну у віці до 2 років є нормальним
явищем, у віці понад 2 роки — роз-
глядається як патологія. На сьогодні
енурез вважається поліетіологічним
захворюванням. Існує багато теорій
щодо виникнення нічного нетриман-
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ня сечі. Найбільш поширена теорія,
яка ґрунтується на вченні І.П.Пав-
лова про умовні рефлекси. У корі го-
ловного мозку здорової людини віком
понад 2 роки існує центр ("сторожо-
вий пункт"), який під час сну забезпе-
чує сприймання позиву до сечовипус-
кання і прокидання. До пригнічення
діяльності центру призводить надмір-
не гальмування кори головного моз-
ку під час сну, яке може бути приро-
дженою особливістю дитини або нас-
лідком будь-якого перенесеного за-
хворювання.

Поширення набула теорія розвит-
ку енурезу, що пояснює його незріліс-
тю нервової тканини і порушенням її
контролю над функцією сечового мі-
хура. Із ліквідацією з віком такої не-
зрілості зникає й енурез. Значну роль
у розвитку енурезу відіграє спадко-
вість. У 25...30% дітей, родичі яких
хворіли на енурез, також виникає це
захворювання. В останні роки до чин-
ників виникнення енурезу відносять
урологічні захворювання: хронічні
запальні захворювання сечової систе-
ми, міхурово-сечовідний рефлюкс, ін-
фравезикальну обструкцію і т.ін.

Д і а г н о с т и к а . Дуже важливо
ретельно зібрати анамнез (перенесені
захворювання, умови життя і вихован-
ня, наявність нервових потрясінь та
стресових ситуацій, ритм сечовипус-
кання вдень і вночі), виявити чинни-
ки, які провокують самовільне сечо-
випускання. Обов'язковим є загаль-
ноклінічне та спеціалізоване обсте-
ження: 1) лабораторні дослідження
(загальні та біохімічні аналізи крові
та сечі); 2) рентгенологічне досліджен-
ня (оглядова та екскреторна урогра-
фія, цистографія); 3) ультразвукове
обстеження органів сечостатевої сис-
теми; 4) ендоскопічні методи дослі-
дження (цистоскопія тощо) при необ-
хідності; 5) неврологічне та психіат-
ричне обстеження.

Вищезгадані заходи виконують з
метою оцінити загальний стан здоро-
в'я, наявність вогнищ неадекватних
подразників (гельмінти, тріщини зад-
нього проходу, фімоз і т.ін.). Особли-
во слід звернути увагу на стан сечо-
статевої та нервово-психічної систем.

При обстеженні необхідно виключи-
ти органічні причини вторинного ену-
резу (інфравезикальна обструкція,
аномалії розвитку, сечові нориці, ней-
рогенні порушення при мієлодиспла-
зії). При цистоскопії в деяких хво-
рих можна виявити зяяння внутріш-
нього сфінктера сечового міхура з
випинанням його нижнього контуру.

Л і к у в а н н я енурезу є дуже склад-
ним завданням. При виявленні вто-
ринного енурезу необхідно лікувати
основне захворювання. Медикаменто-
зна терапія (спазмолітичні, заспокій-
ливі засоби тощо) є малоефективною.
Із медикаментозних засобів найчасті-
ше застосовують групи препаратів:
адренергічні (ефедрин, мелипрамін),
антихолінергічні (атропін, оксибутин),
папавериноподібні, антидіуретичний
гормон, рослинні препарати. В остан-
ні роки успішно застосувується пре-
парат "Дриптан".

У деяких хворих ефективними є
психотерапія, гіпноз, рефлексотерапія.
Більш результативним є застосуван-
ня апаратів (наприклад, апарату Лас-
кова), в основі дії яких лежить виро-
блення умовного рефлексу прокидан-
ня при позиві до сечовипускання. Ці
апарати побудовані таким чином, що
перша ж крапля самовільно виділе-
ної сечі замикає електричне коло і
відчутний розряд фарадичного стру-
му будить дитину. Поступово умов-
ний рефлекс закріплюється, і дитина
звикає просинатись при позиві до се-
човипускання. З успіхом застосову-
ють також електростимуляцію сечо-
вого міхура синусоїдальним або ди-
намічним струмом. Цю процедуру
виконують перед сном (виконувати її
може медична сестра). Важливим
заходом лікування і профілактики
енурезу є правильне виховання дити-
ни, прищеплення їй з ранніх літ гігіє-
нічних навичок.



Інші урологічні захворювання 251

Рис. 84. Схематичне зображення накладання
венозного (сафено-кавернозного) анастомозу.

Р о з д і л 54

ПРІАПІЗМ

Пріапізм (Пріап — давньогрецький
бог плодючості) — тривала і болюча
патологічна ерекція статевого члена,
яка не супроводжується статевим
потягом. Пріапізм є ургентним хірур-
гічним захворюванням. Розрізняють
гострий та хронічний пріапізм. Роз-
різняють такі етіологічні форми гост-
рого пріапізму:

1) нейрогенний (пухлини і травми
головного мозку, множинний склероз,
менінгіт та енцефаліт, судинні захво-
рювання головного мозку);

2) психогенний (шизофренія, істе-
рія, епілепсія, невротичні стани);

3) соматичний (захворювання кро-
ві, інфекційні, алергічні захворюван-
ня і т.ін.);

4) інтоксикаційний (отруєння —
наркотичні, хімічні, алкогольні і т.ін.);

5) медикаментозний (антидепре-
санти, психостимулятори, простаглан-
дини);

6) ідіопатичний.
Хронічний пріапізм є проявом дис-

функції кірково-підкіркових механіз-
мів, яка проявляється під час сну і
зникає після прокидання. У патоге-
незі пріапізму значну роль відіграють
порушення балансу кровообігу в ка-
вернозних тілах: приплив крові пе-
реважає над відпливом, але не відбу-
вається редукція артеріального при-
пливу, активуються венооклюзивні
механізми. Внаслідок цього виникає
застій крові у кавернозних тілах, їх
ішемія, активація системи зсідання
крові, додатковий викид простаглан-
динів і брадикінінів. Ішемія каверно-
зної тканини поглиблюється. Ці про-
цеси спричиняються до розростання
сполучної тканини, і розвивається
склероз кавернозної тканини. Якщо
не застосовувати лікування, ерекція
при пріапізмі триває декілька днів і
навіть тижнів поспіль.

Л і к у в а н н я починають з консер-
вативних заходів: антикоагулянти
(гепарин, дикумарин і т.ін.), седатив-
ні, знеболювальні препарати; місцево
п'явки і холод, новокаїнові блокади.
Ефективною є пункція кавернозних
тіл з аспірацією крові, перфузією ге-
паринізованими розчинами та інтра-
кавернозне введення розчину адрена-
ліну 1:100.

У разі неефективності консерватив-
ного лікування застосовують опера-
тивне втручання:розтин білкової обо-
лонки обох кавернозних тіл статево-
го члена біля його кореня, вичавлю-
вання з них згустків крові. Ефектив-
ною методикою лікування пріапізму
є накладення спонгіо-кавернозної фі-
стули за Вінтером або створення спо-
нгіо-кавернозного анастомозу.

Створюють також анастомоз між
віконцем в кавернозних тілах стате-
вого члена і великою підшкірною ве-
ною стегна: сафено-кавернозний ана-
стомоз (рис. 84). Що раніше викону-
ють цю операцію, то кращими є її ре-
зультати. Проте всі методи лікуван-
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ня недостатньо ефективні: ерекція
часто зникає, але може розвинутись
імпотенція.

Р О З Д І Л 55

ФІБРОПЛАСТИЧНА
ІНДУРАЦІЯ
СТАТЕВОГО ЧЛЕНА
(ХВОРОБА ПЕЙРОНІ)

Фіброшіастична індурація (ущільнен-
ня) статевого члена (хвороба Пейро-
ні) — своєрідне захворювання, етіо-
логія та патогенез якого ще не ціл-
ком зрозумілі. Це захворювання впер-
ше описав F. Реугопіе в 1743 р. Захво-
рювання виникає у віці 30-60 років.

Як етіологічний чинник розгляда-
ється травма білкової оболонки ста-
тевого члена. Переважно такі травми
спостерігаються в осіб, які ведуть
надмірно інтенсивне статеве життя. У
білковій оболонці кавернозних тіл ста-
тевого члена з'являється щільна плос-
ка бляшка з фіброзної тканини. Бля-
шки розміщені екстракавернозно. їх
розташування варіабельне, але найчас-
тіше вони розташовані по тильній або
передній поверхні статевого члена. Гу-
бчасте тіло при цьому не уражується.
Бляшки ніколи не виразкуються і не
схильні до злоякісного переродження.

В останні роки хворобу Пейроні
відносять до колагенозів — хвороб, в
основі яких лежить розвиток сполуч-
ної колагенової (фактично рубцевої)
тканини. Хвороба Пейроні часто спо-
стерігається в поєднанні з різноманіт-
ними системними захворюваннями. З
огляду на це слід вважати, що дані
захворювання — це різноманітні ва-
ріанти запально-алергічного уражен-
ня сполучної тканини з різною лока-
лізацією патологічного процесу. Од-
нією з причин колагенозів та хворо-
би Пейроні є розлади ендокринної
системи на рівні гіпофіз—кора над-
ниркових залоз.

К л а с и ф і к а ц і я :
I стадія — бляшка не визначаєть-

ся, наявний біль при ерекції;
II стадія — наявна бляшка, що па-

льпується;

III стадія — при гістологічному
дослідженні бляшки виявляються
колагенові волокна;

IV стадія — кальцифікація бляш-
ки.

За перебігом захворювання поді-
ляється на два періоди: 1) больовий;
2) функціональний.

V перший період наявний біль як
під час ерекції, так і без неї, у дру-
гий — приєднується деформація ста-
тевого члена(викривлення при ерек-
ції). Біль і деформація статевого чле-
на можуть перешкоджати статевому
акту. При прогресуванні захворюван-
ня може виникнути еректильна дис-
функція.

Д і а г н о с т и к а . Діагноз ґрунту-
ється на даних анамнезу, загального
огляду хворого, пальпації, рентгеноло-
гічного, ультразвукового та лаборатор-
ного дослідження. Точну інформацію
про розміри, конфігурацію та локалі-
зацію бляшок дає комп'ютерна томо-
графія.

Л і к у в а н н я фібропластичної ін-
дурації статевого члена є невиріше-
ною проблемою. Застосовуються різ-
номанітні методи консервативного лі-
кування (розсмоктувальна терапія,
ультразвук, рентгенівські промені і
т.ін.), але воно малоефективне. Кон-
сервативне лікування рекомендоване
в больовий період або як передопера-
ційна підготовка. Непогано зареко-
мендувало себе застосування вітамі-
ну Е по 500 мг на добу повторними
курсами протягом 3 місяців. Вітамін
Е має антисклеротичні та антитром-
ботичні властивості. Перспективним
методом є застосування повторних
курсів локального лазерного опромі-
нення тривалістю 2-3 місяці. Зареєст-
ровані успішні спроби застосування
а-інтерферону у вигляді локальних
підшкірних ін'єкцій.

Оперативне лікування признача-
ють хворим з наявністю еректильної
деформації і/або еректильної дис-
функції. Можна використовувати опе-
рації різних типів:

1) реконструктивні операції з ви-
січенням бляшки і заміщенням де-
фектів білкової оболонки (шкірний,
фасціальний клапоть, фрагмент білко-
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вої оболонки яєчка). Такі операції
часто закінчуються рецидивом дефо-
рмації статевого члена;

2) реконструктивні операції без
висічення бляшки — простіші опера-
ції, при яких по задній поверхні ста-
тевого члена створюють складку —
дуплікатуру білкової оболонки кавер-
нозних тіл. Вкорочена таким чином
білкова оболонка по задній поверхні
статевого члена компенсує її вкоро-
чення по передній поверхні, яке зу-
мовлене бляшкою, завдяки чому до-
сягається випрямлення статевого чле-
на під час ерекції. При еректильній
дисфункції розглядається питання
про ендокавернозне протезування ста-
тевого члена.

Р о з д і л 56

ОЛЕОГРАНУЛЬОМА
СТАТЕВОГО ЧЛЕНА

У місці підшкірного введення масля-
нистих речовин виникає характерна
гранульоматозна реакція. Найчастіше
чоловіки підшкірно вводять борний

вазелін або вазелінову олію. Після
травми статевого члена можуть роз-
винутись гнійно-запальні ускладнен-
ня. Процес ніколи не поширюється на
білкову оболонку кавернозних тіл,
губчастого тіла уретри та уретру. Гра-
нульоматозний процес проходить такі
фази розвитку: продуктивна, кістоз-
на, гіалінозу, лімфатичного набряку і
формування нових гранульом.

Д і а г н о с т и к а олеогранульо-
ми не є складною. Необхідно виклю-
чити венеричні захворювання.

Л і к у в а н н я . Здебільшого по
медичну допомогу звертаються паці-
єнти з ускладненими формами захво-
рювання. Оптимальну тактику ліку-
вання добирають індивідуально. При
наявності гнійного запалення необ-
хідно провести консервативну тера-
пію з метою санації ділянки опера-
тивного втручання (антибактерійні
препарати, фізіопроцедури, місцево —
мазеві пов'язки та фонофорез з ди-
мексидом).

Лікування завжди оперативне.
Воно полягає у видаленні гранульо-
матозно інфільтрованих тканин і пла-
стиці шкіри статевого члена.



Ч а с т и н а XII

ТЕХНІКА ОСНОВНИХ УРОЛОГІЧНИХ
ОПЕРАЦІЙ ТА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ

ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ

Р о з д і л 57

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ

В урологічній практиці існує чимало
особливостей догляду за хворими, що
зумовлені специфікою урологічних
захворювань та операцій. У перші го-
дини і дні після операції від уваги, аку-
ратності, досвіду медичної сестри ве-
ликою мірою залежить результат опе-
ративного втручання і стан пацієнта.

Робота середнього медичного пер-
соналу урологічного відділення харак-
теризується певними особливостями:
майже половина хворих є особами
похилого віку; широке застосування
різноманітних інструментальних та
ендоскопічних маніпуляцій; необхід-
ність частих перев'язок; велика кіль-
кість хворих з різноманітними дре-
нажами, котрі потребують спеціально-
го догляду.

Медична сестра урологічного відді-
лення повинна вміти працювати в ма-
ніпуляційній, перев'язочній, операцій-
ній (загальній, ендоскопічній, рентген-
операційній), а також як палатна ме-
дична сестра. Для середнього медич-
ного персоналу необхідним є ґрунто-
вне знання загальномедичних дисци-
плін, сестринської справи, основ транс-
фузіології та лабораторної справи, ре-
нтгенології та радіаційної безпеки
(підготовка хворих до рентгенологіч-
них досліджень, робота в рентгенопе-
раційній і т.ін.). Особливе значення
для медичних сестер урологічних від-
ділень, безперечно, мають знання в га-
лузі оперативної урології та особли-
востей післяопераційного догляду.

Для ефективності хірургічного лі-
кування хворих в урологічному ста-
ціонарі вирішальне значення має су-
воре дотримання правил асептики та
антисептики.

Асептика — комплекс заходів, які
запобігають потраплянню інфекції в
рану або в органи та порожнини ор-
ганізму.

Антисептика — комплекс заходів,
які спрямовані на ліквідацію збудни-
ків інфекцій.

Стерильність — стан відсутності
мікрофлори (на інструментах, перев'я-
зувальному матеріалі, хірургічних ру-
кавичках, халатах, простирадлах і
т.ін.).

Хірургічна активність урологічних
відділень є доволі високою (60...70%).
З огляду на це організація роботи
операційного блоку і післяоперацій-
ного догляду за хворими є основними
складовими роботи всього відділення.
Дуже важливим для повноцінного
функціонування операційного блоку
є інструментальне забезпечення (за-
гальнохірургічний набір та спеціаль-
ний інструментарій). До спеціально-
го інструментарію належать: затиска-
чі Федорова різної величини, затис-
качі Сатинського різної величини, ни-
ркові та міхурові дзеркала, зігнуті щи-
пці Левковича, ложкові щипці, гачки
для ниркової миски, затискач Люера,
уретральні бужі, ложечки та щипці
для видалення каменів, зонди для пе-
ревірки прохідності сечоводу, різнома-
нітні уретральні та сечовідні катете-
ри різних розмірів.

Операційна медична сестра повин-
на досконало знати правила роботи в
операційному блоці. Вона має забез-
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печити підготовку операційного блоку
до операції, дотримання правил асеп-
тики та антисептики протягом опера-
ційного дня, досконало знати урологіч-
ний інструментарій, правила та техні-
ку роботи з ним, методику різноманіт-
них оперативних втручань і своєчасно
допомагати хірургу під час операцій.

Хірурги та операційна сестра не-
суть моральну, адміністративну, а в
деяких випадках — і кримінальну
відповідальність за невиконання та
неуважне ставлення до своїх обов'яз-
ків. Операційна сестра повинна без-
застережно виконувати розпоряджен-
ня хірурга і лише в разі порушень
правил асептики та антисептики ро-
бити відповідні зауваження хірургу
та асистентам.

Операційна сестра безпосередньо
відповідає за стерильність шовного та
перев'язувального матеріалу, інстру-
ментарію, операційної білизни, дотри-
мання правил асептики та антисеп-
тики в операційному блоці. Вона веде
облік інструментів, серветок, тампонів,
використаних під час кожної опера-
ції. Крім цього, операційна сестра веде
відповідну документацію операційно-
го блоку.

У післяопераційний період відпо-
відний нагляд за хворим здійснює
постова медична сестра урологічного
відділення.

Важливо спостерігати за загаль-
ним станом хворого, виділеннями з
рани і характером просякнення по-
в'язки. Медична сестра повинна по-
стійно спостерігати за станом гемо-
динаміки хворого (AT, пульс). Особ-
ливу увагу треба приділяти пацієн-
там після операцій, що були пов'яза-
ні з маніпуляціями на судинах і па-
ренхімі нирки (нефректомія, нефролі-
тотомія, резекція нирки і т.ін.) через
ризик значної післяопераційної кро-
вотечі. Постійний ретельний догляд
дає змогу вчасно виявити післяопера-
ційну кровотечу і вжити негайних
заходів для її зупинки. При масив-
ному просякненні післяопераційної
пов'язки свіжою кров'ю необхідний
огляд лікаря. Значне просякнення
пов'язки сечею також є явищем, на яке
слід звернути увагу лікаря.

Більшість хворих поступає в пала-
ти з операційної з дренажними труб-
ками, катетерами, стомами, промивною
системою. Цистостоми, нефростоми,
уретеростоми, пієлостоми встановлю-
ються для відведення сечі. Тому пе-
ред прибуттям хворого в палату біля
країв ліжка повинні бути підвішені
стерильні сечоприймальні посудини
та пакети відповідно до кількості та
розташування дренажів. Хворого не-
обхідно вкладати з таким розрахун-
ком, щоб операційна сторона не була
біля стіни, бо це утруднює спостере-
ження за дренажними трубками і пі-
сляопераційною раною. Зручними є
прозорі сечоприймачі із полімерів, які
широко використовуються в урологіч-
ній практиці.

У палаті дренажні трубки подов-
жують за допомогою різноманітних
стерильних трубок, використовують
активні дренажі. Сечоприймальні по-
судини слід регулярно спорожняти в
міру наповнення. Необхідно постій-
но і ретельно обліковувати кількість
вилитої рідини і реєструвати її харак-
тер. Це є обов'язком палатної медич-
ної сестри. Необхідно також стежи-
ти, щоб хворий після наркозу в стані
збудження не вирвав або не порушив
установку дренажної трубки чи ка-
тетера. Тому в перші години після
операції необхідним є пильний догляд
за хворим.

Лікар повинен інструктувати пос-
тову медичну сестру про особливості
догляду за кожним конкретним па-
цієнтом. Він попереджає про кількість
і характер виділень, які очікуються
по тим чи іншим дренажним труб-
кам, катетерам, за просяканням яких
пов'язок і чим (сечею, кров'ю) потріб-
но особливо ретельно стежити.

У післяопераційний період важли-
вим є правильне розпізнання ступе-
ня післяопераційної гематурії. Гема-
турія спостерігається дуже часто в
урологічних хворих у цей період.
Внаслідок сильної забарвлюючої вла-
стивості крові доволі складно за зов-
нішнім виглядом кров'янистої сечі
визначити інтенсивність кровотечі.
Потрібно нанести декілька крапель
кров'янистої сечі на яку-небудь по-
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рувату тканину, папір чи марлю. При
цьому відбувається своєрідне розді-
лення крові та сечі: кров просякає
матеріал в центрі плями, сеча внаслі-
док її меншої в'язкості поширюєть-
ся по периферії. Співвідношення пло-
щі, яка просякнена відповідно кров'ю
та сечею, відображає концентрацію
домішки крові.

Ознакою інтенсивності кровотечі є
наявність у сечі кров'яних згустків,
які утворюються лише при великій
концентрації крові в сечі. Небезпеку
повинні становити домішки свіжої
крові. Буре, темно-коричневе забарв-
лення сечі свідчить не про кровотечу,
що продовжується, а про вимивання
сечею забарвлюючих речовин із утво-
рених попередньо згустків крові або
про спорожнення попередньо утворе-
ної гематоми.

З перших годин після операції на
нирках і сечових шляхах потрібно
ретельно визначати кількість виділе-
ної за добу сечі. Необхідно реєстру-
вати, скільки сечі виділилось по дре-
нажних трубках і скільки — самостій-
но. У випадку просякання післяопе-
раційної пов'язки сечею, ексудатом,
кров'ю потрібно частіше їх змінюва-
ти. Пов'язки в таких випадках не
повинні бути масивними і не повинні
містити велику кількість вати.

Дотримання правил асептики і
антисептики в післяопераційний пе-
ріод забезпечує ефективну профілак-
тику ускладнень. Усі перев'язки і
маніпуляції повинні виконувати лі-
карі. Постова сестра або перев'язоч-
на медична сестра допомогає лікарям
при проведенні цих процедур. Лише
досвідченим сестрам можна доручи-
ти самостійне виконання перев'язок
і маніпуляцій. Після зняття швів при-
значають лікувальні ванни.

В урології порівняно великою є не-
безпека тромбоемболічних ускладнень
у післяопераційний період. Найбільш
грізним із них є тромбоемболія леге-
невої артерії, при якій на фоні задові-
льного самопочуття раптово з'являєть-
ся утруднене дихання, синюшність
шкірних покривів, блідість, можлива
втрата свідомості і смерть. Дуже важ-
ливим є проведення заходів з метою

профілактики цього небезпечного
ускладнення післяопераційного пері-
оду. Попередження тромбоемболічних
ускладнень полягає в бинтуванні гомі-
лок еластичним бинтом перед опера-
цією, використанні низькомолекуляр-
них гепаринів, у ранній активізації
оперованого хворого, оскільки трива-
ла іммобілізація призводить до застою
в венах нижніх кінцівок і таза. Після
більшості урологічних операцій хворі
починають вставати і ходити вже вран-
ці наступного дня. Перед вставанням
хворому, особливо похилого і старечо-
го віку, необхідно посидіти 10... 15 хв,
щоб звикнути до вертикального поло-
ження тулуба.

Дуже важливою в післяоперацій-
ний період, особливо в урологічних
хворих похилого та старечого віку, є
лікувальна фізкультура. Вже наступ-
ного дня після операції пацієнтові
слід виконувати прості фізичні впра-
ви: рухи кінцівками, дихальну гімна-
стику, сидіння і вставання і т.ін. Піс-
ля інструктажу спеціалістами з ліку-
вальної фізкультури такі вправи
може проводити з оперованим паціє-
нтом медична сестра урологічного
стаціонару.

Відносно часто у післяопераційний
період виникає гостра затримка се-
човипускання. Необхідно ретельно
стежити за станом сечовипускання
у пацієнтів після операцій і своєчас-
но виявити затримку сечовипускан-
ня. Причинами її можуть бути: біль
у рані при напруженні черевного пре-
са, відсутність звички до сечовипус-
кання в горизонтальному положенні
тіла, ослаблення тонусу детрузора се-
чового міхура. При післяопераційній
затримці сечовипускання не слід від-
кладати спорожнення сечового міху-
ра більш ніж на 10...12 год. Тривале
його перерозтягнення окрім негати-
вної дії на верхні сечові шляхи при-
зводить до ще більшого зниження
скоротливої здатності детрузора і
сповільнює відновлення самостійно-
го сечовипускання.

Здебільшого, коли хворому можна
дозволити перебування на ногах, він
повинен намагатися здійснити сечо-
випускання стоячи. Можна викорис-
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товувати медикаментозні препарати:
спазмолітики; засоби, які підвищують
скоротливу здатність детрузора (1 мл
0,5% розчину прозерину підшкірно)
і т.ін. Катетеризація сечового міхура
ґумовим катетером проводиться в
останню чергу. Зазвичай, при після-
операційній затримці сечовипускан-
ня вдається безперешкодно ввести у
сечовий міхур ґумовий уретральний
катетер. Цю маніпуляцію може ви-
конувати досвідчена медична сестра
(див. розд. 60 "Перша допомога при
урологічних захворюваннях").

Р о з д і л 58

ТЕХНІКА УРОЛОГІЧНИХ
ОПЕРАЦІЙ ТА ОСОБЛИВОСТІ
ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО

догляду
Хірургічні доступи до нирки. Розріз-
няють два шляхи доступу до нирок:
позаочеревинний і черезочеревинний.
Для оголення нирки запропонована
велика кількість різних доступів.
Найбільш поширеними є розрізи Си-
мона, Пеана, Бергмана-Ізраеля, Федо-
рова (рис. 85, 86).

Розріз Симона виконують по краю
довгих м'язів спини від XII ребра до
крила клубової кістки, розріз Пеа-
на — у поперечному напрямку від зо-
внішнього краю прямого м'яза живо-
та у напрямку до хребта. Ці розрізи
застосовують рідко, оскільки вони не
забезпечують широкого доступу до
всіх відділів нирки. При нефроурете-
ректомії переважно виконують роз-
різи Бергмана-Ізраеля і Федорова.

Розріз Бергмана—Ізраеля. Пацієн-
та укладають на здоровий бік на ва-
лику або підйомнику. Ногу з того боку,
де виконуватимуть операцію, випрям-
ляють, другу ногу згинають в колінно-
му і кульшовому суглобах. Лінія роз-
різу починається від середини XII реб-
ра, йде криво донизу і вперед у напрям-
ку до гребінця кульшової кістки, від-
ступаючи від нього досередини на
3...4 см. Розтинають шкіру, підшкірну
клітковину та поверхневу фасцію.
Краї рани широко розводять в боки і

(7 Урологія

Рис. 85. Оперативні доступи до нирки та
сечоводу:

а — Симоиа (1), Пеана (2); Бергмана-Ізраеля (3);
Федорова (4); б — параректальний (1);

серединний (2).

розтинають широкий м'яз спини і зо-
внішній косий м'яз живота, а потім
задній нижній зубчастий м'яз і внут-
рішній косий м'яз, глибокий листок
попереково-спинної фасції і попере-
чний м'яз живота. Після розтину зад-
нього листка ниркової фасції оголю-
ють жирову капсулу нирки. Клубово-
підчеревний нерв відтягують назад, а
очеревину відсовують вперед, рану си-
льно розтягують гачками. Для виві-
льнення нирки з жирової капсули
останню на одній з ділянок задньої по-
верхні нирки розтинають і послідовно
оголюють задню поверхню нирки, ни-
жній її полюс, передню поверхню, а
відтак — верхній полюс нирки. Після
мобілізації нирки ниркову ніжку і се-
човід звільняють від жирової клітко-
вини.
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Рис. 86. Оперативні доступи при ураженні
нирки злоякісною пухлиною:

а — за Федоровим (1), за Нагамаццу (2);
б — 1— міжреберний, 2 — за Бергманом.

Розріз Федорова. Розріз почина-
ють на рівні XII ребра біля нижнього
краю m. iliocostalis lumborum і про-
довжують у косо-поперечному напря-
мку в бік пупка. Довжина розрізу
залежить від об'єму передбачуваного
оперативного втручання і тілобудови
хворого. Розтинають шкіру, підшкір-
ну клітковину, поверхневу фасцію.
М'язи пошарово розтинають вздовж
шкірного розрізу. Після розтину во-
локна поперечного м'яза браншами
зігнутих ножиць роз'єднують вздовж
лінії розрізу, оголюючи цим самим
листок власної фасції очеревини. При
розтині м'яза необхідно стежити, щоб
не пошкодити XII міжреберний нерв
і судини, що його супроводжують.
Очеревину тупим шляхом відділяють
від ниркової фасції і відтягують до-

низу і вперед. Задній листок власної
фасції нирки розкривають і, тупо роз-
совуючи навколониркову жирову
клітковину, оголюють нирку і виво-
дять її в рану.

Техніка черезочеревинного підхо-
ду до нирки. Хворого укладають на
спину. Під поперек підкладають не-
великий валик або підйомник. Сере-
динним або параректальним розрі-
зом пошарово розкривають черевну
порожнину. Широко розводять у боки
краї рани і виконують ревізію орга-
нів черевної порожнини. Залежно від
того, яка нирка підлягає оперативно-
му втручанню, відводять висхідну або
низхідну частину ободової кишки
медіально і, відступивши на 2...4 см
від краю кишки, між двома анатоміч-
ними пінцетами розкривають паріе-
тальну очеревину. Краї очеревини
захоплюють затискачами і, зсуваючи
паріетальну очеревину тупфером, що
змочений теплим фізіологічним роз-
чином, розшаровують жирову капсу-
лу нирки. Капсулу захоплюють вікон-
частими затискачами і розпочинають
оголення нирки. З цією метою обереж-
но відділяють жирову капсулу від
власної капсули нирки по всій дов-
жині. При запальних змінах і наяв-
ності щільних зрощень цей етап до-
водиться здійснювати гострим шля-
хом. Після оголення нирки її виво-
дять в рану і проводять відповідну
операцію.

НЕФРЕКТОМІЯ

Одним з описаних вище розрізів ого-
люють нирку, виділяють її зі зрощень
і виводять у рану. Виділяють сечовід,
перев'язують його і перетинають на
межі верхньої і середньої його трети-
ни. Нирковий кінець сечоводу натя-
гують догори і назовні та тупим шля-
хом звільняють ниркові судини від
навколишніх тканин. Голкою Деша-
на обводять міцну, товсту кетгутову
нитку навколо судинної ніжки і за-
в'язують її подалі від воріт нирки.
Після цього на ніжку вище від ліга-
тури накладають затискач Федорова
і відсікають нирку. Під затискач Фе-
дорова підводять другу прошивну лі-
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гатуру. До ниркового ложа і кукси
сечоводу підводять ґумові дренажні
трубки, після чого рану зашивають.
Від застосування марлевих тампонів
для гемостазу більшість хірургів в
наш час відмовилися і вдаються до
цього дуже рідко. При різко вираже-
ному гідронефрозі або піонефрозі для
полегшення техніки нефректомії ре-
комендується заздалегідь зробити пунк-
цію оболонки мішка та евакуювати
вміст електровідсмоктувачем. На мі-
сце пункції накладають кісетний шов.

При нефректомії з приводу пухли-
ни нирки спочатку перев'язують су-
динну ніжку, а лише потім виділя-
ють і перетинають сечовід.

У випадках, коли нирка інтимно
зрощена з рубцево зміненими навко-
лишніми тканинами, при короткій і
неподатній нирковій ніжці, при інфі-
льтраті в ділянці воріт нирки реко-
мендується виконувати субкапсуляр-
ну нефректомію, описану Федоровим.

Субкапсулярна нефректомія. Пі-
сля оголення нирки по опуклому краю
розтинають фіброзну капсулу і тупо
відділяють її від паренхіми по всій
довжині. Скальпелем у ділянці воріт
нирки напівциркулярним розрізом
розтинають фіброзну капсулу. У цей
розріз вводять палець і тупим шля-
хом звільняють передню поверхню
сечоводу і судини ниркової ніжки.
Аналогічно звільняють задню поверх-
ню ніжки. Завдяки цьому нирка стає
рухомішою. Заздалегідь перев'язують
і перетинають сечовід. На судинну
ніжку накладають затискач Федоро-
ва і відсікають нирку. Ніжку проши-
вають кетгутовою лігатурою і пере-
в'язують. До ложа нирки підводять
дренажну трубку, відтак рану заши-
вають.

При великих деформаціях хребта,
ребер і тазових кісток та при вели-
ких пухлинах нирки проводять через-
очеревинне видалення нирки. При
пухлині нирки потрібно видалити
всю жирову тканину, паріетальну
очеревину, що стикалася з пухлиною,
та парааортальні лімфатичні вузли.

Нефроуретеректомія. Розрізом за
Бергманом-Ізраелем оголюють заоче-
ревинний простір. Після вивільнен-

ня нирки з навколишніх тканин ту-
пим шляхом мобілізують сечовід аж
до сечового міхура. Біля сечового мі-
хура сечовід дещо натягують, перев'я-
зують і відсікають.

Важливо протягом перших днів
після нефректомії спостерігати за кіль-
кістю сечі, яка виділяється, що є пока-
зником діяльності єдиної залишеної
у хворого нирки. Післяопераційна
олігурія протягом перших 12 год не
повинна викликати тривоги. При від-
сутності сечі лікар з'ясовує, чи це пі-
сляопераційна затримка сечови-
пускання чи анурія. Протягом пер-
ших післяопераційних годин слід уни-
кати різких поворотів тулуба і напру-
ження черевного пресу для уникнен-
ня грізного ускладнення нефректомії —
кровотечі зі судинної ниркової ніж-
ки. Слід уважно спостерігати за по-
в'язкою, щоб своєчасно виявити
кровотечу. При неускладненому пе-
ребігу на наступну добу після опера-
ції хворий спочатку сідає, а відтак
встає.

НЕФРОТОМІЯ

Оголюють нирку, ретельно відділяючи
її від прилеглих тканин, та вивиху ють
її в рану з метою мобілізації ниркової
ніжки. На судинну ніжку накладають
м'який затискач Стюарта або жорст-
кий затискач, на бранші якого одяга-
ють ґумові трубки. Наступним етапом
операції є розтин фіброзної капсули і
паренхіми нирки. Запропоновано де-
кілька розрізів: 1) секційний розріз
по опуклому краю нирки; 2) поздов-
жній розріз на 0,5... 1см назад від
опуклого краю нирки — розріз Цон-
дека; 3) поперечний розріз через нир-
ку за Рубашовим-Марведелем, або
Гассел ьбахером.

Після відповідної маніпуляції на
нирці (видалення каменя, сторонньо-
го тіла тощо) зашивають рану. З нир-
кової ніжки знімають затискач і, якщо
кровотеча значна, судини, що крово-
точать, лігують. Краї рани щільно
притискують один до одного і через
всю товщу паренхіми, вище від розрі-
зу миски, накладають матрацні шви.
Якщо рана невеликих розмірів, її за-
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шивають вузлуватими швами. Крім
лігування і накладення швів для зу-
пинки кровотечі можна використати
тампонаду рани нирки шматочком
м'яза або навколониркової жирової
клітковини. М'яз в рані зміцнюють
тими ж швами, якими зашивають
рану. Рану наглухо зашивають тіль-
ки в тому випадку, коли відсутні явні
ознаки інфекції. За наявності остан-
ньої в миску необхідно ввести дрена-
жну трубку.

Часткова та субкапсулярна неф-
ротомія. Над каменем паренхіма ни-
рки нерідко стоншена, атрофована і
розм'якшена, тому в оголеній нирці
камінь можна легко промацати. Якщо
він не визначається, його локалізацію
визначають проколом голки, орієнту-
ючись за урограмою. Над каменем
розтинають фіброзну капсулу і по
ходу голки до каменя тупо проводять
затискач, яким захоплюють його і
витягують. Рану зашивають вузлови-
ми кетгутовими швами.

При необхідності повторної опе-
рації оперативне втручання утрудне-
не через велику кількість щільних
піварт. У таких випадках вдаються до
субкапсулярної нефротомії. Розтина-
ють і тупо відшаровують фіброзну кап-
сулу. Розтинають паренхіму, проводять
через неї затискач і камінь витягують.
Після цього зашивають рану паренхі-
ми та окремими швами зашивають
фіброзну капсулу. Залишають ґумовий
дренаж, рану зашивають. При наявно-
сті інфекції операцію закінчують ви-
веденням нефростоми.

Нефротомія може ускладнитись
післяопераційною кровотечею. Тому
основною особливістю догляду після
цієї операції є необхідність уважного
спостереження за рановими виділен-
нями, які просочуються в пов'язку, а
також спостереження за сечею, що
надходить дренажними трубками і
виділяється природним шляхом. По-
ява в сечі або ранових виділеннях
великої кількості свіжої пурпурової
крові є ознакою кровотечі, особливо,
якщо це поєднується зі зниженням
артеріального тиску, блідістю, слаб-
ким і частим пульсом, рясним спіт-
нінням.

ПІЄЛОТОМІЯ

Задня пієлотомія (рис. 87). Розрізом
Федорова оголюють заочеревинний
простір. Нирку вилущують зі жиро-
вої капсули, вивихують у рану і по-
вертають передньою поверхнею до
внутрішнього краю рани, оголюючи
задню стінку миски. Обережно тупим
шляхом відшаровують жирову капсу-
лу, що щільно приросла. Після звіль-
нення миски і верхнього відділу се-
човоду від жирової тканини, розти-
нають стінку миски в поздовжньому
напрямку від краю нирки у напрям-
ку до сечоводу. Довжина розрізу за-
лежить від величини миски і каме-
ня. У просвіт миски вводять корнцанг,
довгий анатомічний пінцет або спеці-
альні щипчики і виймають камінь.
Іноді камінь має шерехату поверхню
і щільно охоплений слизовою. Для
виймання такого каменя необхідно
заздалегідь відшарувати його від сли-
зової оболонки миски. Вийнявши ка-
мінь, проводять ревізію миски і ча-
шечок, перевіряють стан примисково-
го відділу сечоводу. Введенням зон-
ду або сечевідного катетера перевіря-
ють прохідність сечоводу і тільки пі-
сля цього зашивають миску. Звичай-
но накладають вузлові кетгутові шви,
не прошиваючи слизової оболонки
миски. Багато урологів не зашивають
миску, тобто виконують "пієлотомію
без шва". До місця розрізу підводять
дренажну трубку і рану пошарово за-
шивають.

Для витягнення з миски каменів
С.П.Федоров запропонував пієлото-
мію in situ. Суть цієї методики поля-
гає в тому, що нирку від прилеглих
тканин не звільняють і в рану не ви-
вихують. Звільняють тільки нижній
полюс нирки, верхній відділ сечоводу
і задню стінку миски. Подальший хід
операції не відрізняється від методи-
ки, описаної вище.

При поздовжньому розрізі миски
нерідко виникає кровотеча внаслідок
поранення судин, розташованих у за-
дній нирковій губі. Для того, щоб уни-
кнути поранення цих судин, Micha-
Jowski запропонував виконувати не
поздовжню, а поперечну пієлотомію.
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Рис. 87. ПІЄЛОЛІТОТОМІЯ:

а, б — задня поздовжня; в, г — передня поздовжня.

У разі необхідності розріз можна про-
довжити догори або донизу.

Передня пієлотомія (див. рис. 87).
Передня поверхня миски вкрита су-
динами, що забезпечують кровопоста-
чання нирки, тому оперативне втру-
чання на ній є доволі складним і не-
безпечним. Для того, щоб уникнути
ушкоджень судин ниркової ніжки,
показання до цієї операції повинні
бути обмежені.

Нирку оголюють та обережно ви-
діляють тупфером передню стінку
миски. Якщо миска розташована
дещо нижче від судин, то їх тупо від-
шаровують і відтягають догори, від-
криваючи широкий доступ до стінки
миски, яку розтинають поздовжньо у
напрямку до сечоводу і виймають ка-
мінь. Розріз миски зашивають наглу-
хо. У заочеревинний простір вводять

дренажну трубку і зашивають рану.
У випадку, коли судини лежать спе-
реду від миски, А.П.Цулукідзе реко-
мендує відшарувати їх та обережно
розвести в боки. Пієлотомію викону-
ють між судинами.

Верхня пієлотомія. Верхня пієло-
томія розроблена А.П. Фрумкіним для
видалення каменів з верхньої чашеч-
ки при внутрішньонирковому розта-
шуванні миски. Після оголення заоче-
ревинного простору нирку звільняють
від прилеглих тканин і повертають
верхнім полюсом вперед і вниз. При
короткій ніжці нирку опуклим кра-
єм повертають вперед і назовні. Обе-
режно виділяють миску з жирової
капсули і розсувають краї паренхіми
нирки. Звільнений верхній ріг миски
розтинають уздовж і виймають камінь
з верхньої чашечки. Рану миски за-
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шивають наглухо. До місця втручан-
ня підводять дренажну трубку і рану
зашивають.

Нижня піелотомія. Після виділен-
ня нирки з прилеглих тканин ниж-
ній її полюс відсовують догори і на-
зовні. Сечовід і миска при цьому на-
тягуються. Обережно тупим шляхом
від миски відділяють навколомиско-
вий жир. Після цього тупими гачка-
ми розсовують губи ниркової парен-
хіми, оголюючи нижній ріг миски.
Поздовжнім розрізом розтинають
нижню стінку миски і виймають ка-
мінь, відтак миску зашивають наглу-
хо. До нижнього полюса нирки під-
водять дренажну трубку і рану заши-
вають.

Для виймання каменів з внутріш-
ньониркової миски Бабич розробив
внутрішньониркове розкриття чаше-
чки (калікотомію). Після оголення
заочеревинного простору нирку виді-
ляють з прилеглих тканин, вивихують
у рану і повертають опуклим її кра-
єм вперед і назовні, як при задній
пієлотомії. Паренхіму нирки тупим
шляхом обережно відділяють від зо-
внішньої поверхні миски аж до ший-
ки чашечок. Відшаровану задню губу
паренхіми відводять догори, розкри-
вають чашечку і видаляють камінь.

Операція Міхаловского-Модель-
ського. Нирку вивихують у рану. Про-
водять нижню пієлонефротомію. Як-
що в примисковому відділі наявний
стеноз сечоводу, то його розтинають у
межах здорових тканин і розпочина-
ють створення анастомозу між ниж-
ньою чашечкою і сечоводом. З цією
метою внутрішній край чашечки зши-
вають із зовнішнім краєм сечоводу,
а відтак шов продовжують на миску.
Цю операцію можливо виконати тіль-
ки у разі атрофії паренхіми нижньо-
го полюса.

Розтин стінки ниркової миски за-
грожує можливим потраплянням у
рану сечі і вимагає післяопераційно-
го дренування рани. Накладені на
розріз ниркової миски шви не завжди
виключають просякнення сечі в рану,
тому в ній зазвичай залишають дре-
нажні трубки ("страхові" дренажі)
біля розрізу ниркової миски і в ниж-

ньому куті рани. При нормальному
післяопераційному перебігу на на-
ступний ранок після операції хворий
може вставати і ходити.

ПІЄЛОСТОМІЯ

Пієлостомію проводять для відведен-
ня сечі з миски. Звільняють від жиро-
вої клітковини задню стінку миски.
Обабіч наміченого розрізу накладають
дві провізорні кетгутові лігатури, які
натягують і вздовж осі сечоводу роз-
тинають всі шари миски. Вводять дре-
нажну трубку і зашивають миску на-
глухо до дренажу. Дренажну трубку
фіксують до шкіри шовковими шва-
ми. С.П.Федоров дещо видозмінив цю
операцію. Через розріз миски він ре-
комендує провести зігнутий корнцанг
і просвердлити ним паренхіму по опук-
лому краю нирки. Після цього бран-
ші корнцанга розкривають, захоплю-
ючи ними дренажну трубку і через
паренхіму втягують її в порожнину
миски. Для того щоб не травмувати
корнцангом нирку, його можна замі-
нити зігнутим зондом, на який щіль-
но натягують дренажну трубку. Мис-
ку зашивають наглухо. Дренаж фік-
сують кетгутом до фіброзної капсули
нирки і шовком до шкіри. Рану за-
шивають як звичайно.

НЕФРОСТОМІЯ

Після оголення заочеревинного прос-
тору тупим шляхом розшаровують
жирову капсулу. Для попередження
затікання сечі в заочеревинний прос-
тір можна підшивати її до шкіри. По
опуклому краю нирки скальпелем
розтинають її тканину на 2 см аж до
миски, в яку вводять дренажну труб-
ку і фіксують її кетгутовим швом до
фіброзної капсули нирки. Дренажну
трубку доцільно виводити через до-
датковий розріз нижче від заднього
кута рани в поперековій ділянці. У
навколонирковій клітковині на 2—3
дні залишають таку ж дренажну труб-
ку, яку виводять через задній кут по-
перекової рани. Поперековий розріз
зашивають наглухо. Дренажні труб-
ки фіксують до шкіри. Нефростоміч-
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ну трубку з'єднують зі стерильною
посудиною.

При тривалому перебуванні в нир-
ці дренажної трубки на ній почина-
ють відкладатися солі, тому її час від
часу треба замінювати. Л.Н.Кузьмен-
ко рекомендує першу зміну дренажу
проводити не раніше ніж на 6-7-й
день після операції. До цього часу вже
оформляється канал. Після закінчен-
ня необхідного терміну трубку заби-
рають, і нориця закривається протя-
гом 2—3, рідше 4 тижнів. Після неф-
ротомії навіть найретельніше зашита
рана нирки не забезпечує абсолютно-
го гемостазу. Тому в післяоперацій-
ний період звичайно спостерігається
макрогематурія протягом 2-3 діб і
мікрогематурія протягом 5-7, рідше
10 діб. Ця гематурія звичайно при-
пиняється самостійно. Для зупинки
кровотечі ніколи не треба вдаватися
до тампонади порожнин і рани нир-
ки марлевими тампонами. Навколо-
нирковий дренаж необхідно залиши-
ти не лише після пієлотомії та неф-
ротомії, а й після кожної операції на
нирці. Це спричинене тим, що протя-
гом перших 2-х діб після операції в
рані у великій кількості нагромаджу-
ється кров, лімфа, раневий ексудат.
При зашитій рані цей вміст сприяє
нагноєнню. Витягують дренажну труб-
ку на 4-5-ту добу після операції.

При пієлостомії і нефропієлосто-
мії одна з дренажних трубок (функ-
ціональна) розміщена в порожнині
ниркової мискд, інша (страхова) —
біля нирки. Випадіння функціональ-
ної дренажної трубки в перші після-
операційні дні, до сформування нори-
ці, є грізним ускладненням, оскільки
в цей період дренажну трубку дуже
важко або й неможливо знову поста-
вити на попереднє місце, тобто ввести
в чашечково-мискову систему. Тому
потрібна максимальна обережність під
час обслуговування пацієнта з дренаж-
ною трубкою (перевертання, перекла-
дування, перев'язки). Вона повинна
бути ретельно закріплена. Медична
сестра повинна стежити за функціо-
нуванням нефропієлостомічних дре-
нажних трубок, інформувати про це
лікаря. При їх поганому функціону-

ванні (зменшення кількості сечі у
трубці, біль у нирці, просякання по-
в'язок сечею) необхідне негайне втру-
чення лікаря. Промивання ниркової
дренажної трубки зазвичай здійснює
лікар, у винятковій ситуації — меди-
чна сестра. Для цього беруть шприц
на 10...20 см3 без поршня, наливають
у нього стерильну рідину і почергово
піднімають та опускають його. Таке
промивання ниркової миски, без на-
сильного введення в неї рідини, най-
більш фізіологічне і менш небезпеч-
не. При повному закупоренні таких
трубок слід віддати перевагу не від-
миванню, а їх заміні, що виконує у
визначені терміни тільки лікар.

ДЕКАПСУЛЯЦІЯ НИРКИ

Поперековим розрізом оголюють нир-
ку і звільняють її від жирової капсу-
ли без вивихування в рану. Відтак по
опуклому краю розтинають власну
капсулу нирки і тупо відділяють її з
обох сторін від паренхіми до воріт
нирки. Підійшовши до воріт нирки,
капсулу повністю відсікають. У заоче-
ревинний простір вводять дренажну
трубку і рану пошарово зашивають.

Резекція нирки. Після цієї опера-
ції також можлива кровотеча. Важ-
ливо стежити за зовнішнім виглядом
пов'язки, за характером виділень з
рани і дренажної трубки. У випадку
розкриття чашечок рану дренують.
При появі з дренажних трубок крові
або сечі медична сестра повинна не-
гайно проінформувати про це лікаря.

Оперативне лікування нефроптозу
полягає у фіксації нирки в її нормаль-
ному ложі. Необхідною вимогою до
операції є поєднання міцної та надій-
ної фіксації з фізіологічною рухоміс-
тю нирки. Одночасно з ліквідацією
патологічної рухомості нирки по вер-
тикалі усувається і ротація нирки
навколо її вертикальної осі. Крім
цього, операція не повинна порушу-
вати положення фізіологічної осі нир-
ки, а також спричиняти запальний
процес навколо неї і особливо в ділян-
ці її ніжки і мисково-сечовідного сег-
мента. Показаннями до оперативно-
го лікування нефроптозу є: пієлоне-
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фрит, який не піддається консерватив-
ній терапії; вазоренальна, зазвичай
ортостатична артеріальна гіпертензія;
ниркова венозна гіпертензія з форні-
кальною кровотечею; нефролітіаз; гі-
дронефроз; біль, що позбавляє хворо-
го працездатності.

Методи оперативного лікування
нефроптозу можна розділити на гру-
пи: 1) фіксація нирки швами, прове-
деними у фіброзну капсулу або парен-
хіму нирки; 2) фіксація за фіброзну
капсулу нирки без її прошиття або
за допомогою ниркових клаптів при
частковій декапсуляції нирки; 3) фі-
ксація позанирковими тканинами без
прошиття або з прошиттям фіброз-
ної капсули.

Найбільш поширеними операціями
першої групи є: операція за С.П.Фе-
доровим — фіксація нирки кетгутом
№ 5 за фіброзну капсулу до XII реб-
ра; аналогічна методика за Келлі-
Додсоном з фіксацією не лише до XII
ребра, а й і до м'язів попереку; моди-
фікація методу Домінга, при якому
підвіпіувальну фіксацію доповнюють
підшиттям паранефрального жиру до
м'язів попереку, який таким чином
підтримує нирку під нижнім полю-
сом. Найбільш фізіологічними вважа-
ються операції, що дають змогу досяг-
нути нефропексії за допомогою м'я-
зових клаптів. Найбільш вдалим ви-
явився метод Rivoir (1954), при яко-
му нирку фіксують м'язовим клап-
тем до XII ребра. Це практично по-
збавляє нирку рухомості. У 1966 р.
була запропонована модифікація цієї
операції, названа операцією Пителя-
Лопаткіна, яка набула поширення.
Операцію виконують зазвичай під
ендотрахеальним наркозом з керова-
ним диханням. Запропоновано декі-
лька модифікацій операції Пителя-
Лопаткіна. Ю.А.Питель рекомендував
завжди виконувати нефропексію роз-
щепленим м'язовим клаптем не ли-
ше для міцнішої фіксації нирки, а й для
профілактики коливальних рухів нир-
ки латерально і медіально. М.Д. Джа-
вад-Заде (1976) запропонував прово-
дити м'язовий клапоть у поперечно-
му субкапсулярному тунелі під ниж-
нім полюсом нирки. Після операції

хворий дотримується ліжкового режи-
му протягом 14 днів. Після припинен-
ня виділень з рани дренаж виймають.
Особливістю післяопераційного пері-
оду є більш тривале дотримання ліж-
кового режиму (2-3 тижні) для запо-
бігання зворотному зміщенню нирки.

ОПЕРАЦІЇ З ВІДНОВЛЕННЯ
ПРОХІДНОСТІ
ПІЄЛОУРЕТЕРАЛЬНОГО СЕГМЕНТА
(рис. 88, 89)

Резекція додаткової кровоносної
судини нижнього полюса. Додаткова
судина може бути причиною обструк-
ції пієлоуретерального сегмента вна-
слідок перехрещення сечоводу зі су-
диною. Для відновлення прохідності
пієлоуретерального сегмента в таких
випадках вдаються до резекції суди-
ни або судинних пучків. Резекція ве-
нозної судини не супроводжується
помітним порушенням кровообігу в
паренхімі нирки.

При резекції додаткової артерії
порушується кровообіг, що спричинює
інфаркт сегмента нирки. Однак екс-
периментально і клінічно доведено, що
асептичні інфаркти, які виникають
внаслідок перехрещення судин, закін-
чуються сприятливо. Тому резекцію
додаткової судини нижнього полюса
можна рекомендувати, якщо немає
умов для іншого методу оперативно-
го лікування і якщо ця судина забез-
печує кровопостачання паренхіми на
невеликій ділянці. Після оголення
нирки з прилеглих тканин ретельно
виділяють пієлоуретеральний сегмент.
Судину виділяють по всій довжині,
накладають на неї м'які затискачі і
резектують у межах 2...З см. Визнача-
ють зону ішемії нирки. Якщо вона
незначна, кінці судин лігують і рану
зашивають. При великій зоні ішемії
виконують резекцію сегмента нирки.

Створення жирової прокладки
між судиною і сечоводом. Якщо ниж-
ньополярна артерія забезпечує крово-
постачання великої ділянки паренхі-
ми і неможлива її резекція або інший
вид втручання, необхідно обмежитись
створенням жирової прокладки на
ніжці. Додаткову ниркову судину зві-
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Рис. 88. Переміщення додаткової судини:
а — переміщення судини до стінки миски; б — фіксація судини у складці стінки миски.

Рис. 89. Уретеропієлонеостомія:
а — додаткові судини правої нирки; б — уретеропієлоанастомоз.

льняють по всій довжині. Викроюють
клапоть з жирової навколониркової
клітковини на ніжці і вміщують його
між судиною і сечоводом, фіксуючи
двома-трьома швами до миски.

Переміщення судини. Іноді замість
резекції судини вдається виконати її
зміщення (див. рис. 88). З цією ме-
тою Modelski запропонував створити
тунель на передній стінці миски. Су-
дину звільняють від спайок, відсува-
ють на 1,5...2 см вище від пієлоуре-
терального сегмента. На миску в по-
перечному напрямку накладають шви,
між якими укладають додаткову су-
дину. Стягуючи шви, з верхньої та
нижньої складки утворюють тунель,
в який укладена судина. При зав'я-

зуванні лігатур необхідно стежити за
тим, щоб не стиснути судину.

Michalowski і Modelski при додат-
кових судинах на передній поверхні
нирки вирізають з фіброзної капсули
прямокутний клапоть з основою біля
миски і підводять його під судину.
Миску відтягають донизу, ліквідую-
чи її перегин, а судину за допомогою
клаптя переміщують догори. Клапоть,
що змістив судину, фіксують у мисці.

Операція Андерсена-Гейнеса—Бі-
шоффа. Сечовід нижче від звуженої
ділянки відсікають навскіс і викону-
ють субтотальну резекцію гідронеф-
ротичного мішка. Розріз дугоподібно
ведуть від верхнього краю миски по-
близу паренхіми над нижнім сегмен-
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том, утворюючи каудальний клапоть.
Через нефростому в миску вводять
ґумову трубку. Залишки миски заши-
вають. Ґумову трубку вводять у сечо-
від, який підводять до новоутвореної
миски і підшивають.

ПЕРЕСАДЖЕННЯ НИРКИ

В останні роки почастішали повідом-
лення про успішне пересадження ни-
рок в одно- і різнояйцевих близнят, у
близьких родичів і у неродичів. Го-
мотрансплантат можна брати від жи-
вого донора або від щойно померлої
людини.

У проблемі пересадження нирки
кардинальними питаннями є: 1) не-
сумісність тканин; 2) хірургічна тех-
ніка. Запропоновано багато методів
для усунення імунної несумісності
між тканинами реципієнта і переса-
дженою ниркою. Найбільших успіхів
вдалося досягнути при застосуванні
антилімфоцитарної сироватки і хіміо-
терапевтичних засобів. Позитивні ре-
зультати отримані при застосуванні
6-меркаптопурину, кортикостероїдів і
особливо — імурану.

Операцію виконують одночасно у
донора і реципієнта дві бригади хірур-
гів. У донора проводять уретеронеф-
ректомію. При цьому потрібно рете-
льно виділити судинну ніжку і пере-
тнути її якомога ближче до магістра-
льних судин. Виділяють 15...20 см
сечоводу. У цей час у реципієнта го-
тують місце для імплантації нирки.
З цією метою виділяють і перетина-
ють підчеревну артерію. Дистальний
її кінець перев'язують, а проксималь-
ний залишають для накладення ана-
стомозу з нирковою артерією. Рете-
льно виділяють відповідну ділянку
сечового міхура для імплантації се-
човоду пересадженої нирки. Після
цього у донора перев'язують і пере-
тинають судинну ніжку, нирку разом
зі сечоводом видаляють і занурюють
в холодний фізіологічний розчин.
Протягом 3...4 хв спеціальна брига-
да проводить перфузію нирки через
ниркову артерію розчином, що містить
поліглюкін, гепарин і новокаїн при
температурі 4°С.

Відтак розпочинають імплантацію
нирки (див. рис. 77). Накладають ар-
теріальний анастомоз "кінець у кі-
нець" між нирковою і внутрішньою
підчеревною артеріями. Ниркову вену
зшивають із зовнішньою здухвинною
веною за типом анастомозу "кінець у
бік". Далі декапсулюють нирку і кі-
нець сечоводу пересадженої нирки
імплантують у сечовий міхур за од-
ним з нижчеописаних методів. До
ділянки судинних анастомозів і до
сечового міхура підводять ґумові ви-
пускники і рану зашивають. Непе-
рервність сечовивідних шляхів мож-
на відновити також, анастомозуючи
сечоводи між собою.

ХІРУРГІЧНІ доступи
ДО СЕЧОВОДУ

Усі оперативні доступи до сечоводу
(див. рис. 85) можна розділити на три
групи: позаочеревинні, черезочеревин-
ні і комбіновані. Для позаочеревин-
ного оголення сечоводу запропонова-
на велика кількість різних доступів.
Багато з них (промежинний, купри-
ково-промежинний, навколокуприко-
вий, парасакральний, ішіоректальний,
вагінальний і т.ін.) нині майже не
застосовують. До доступів, які мають
практичне значення, належать розрі-
зи Федорова, Ізраеля, Пірогова, Цулу-
кідзе, Кейя.

Вибір оперативного доступу до се-
човоду залежить від локалізації па-
тологічного процесу та об'єму перед-
бачуваного хірургічного втручання.
Для втручання на поперековому і зду-
хвинному відділах сечоводу викорис-
товують розрізи Федорова та Ізраеля,
які мало чим відрізняються один від
одного. Розріз Федорова починають
відразу під XII ребром, ведуть спочат-
ку ближче до краю m. sacrolumbalis,
а потім на рівні передньої аксиляр-
ної лінії переходять на передню стін-
ку живота паралельно пупартовій
зв'язці. Відтак поперечно розтинають
зовнішню третину прямого м'яза
живота і розріз проводять до лобко-
вої кістки. Цей розріз дає широкий
доступ до поперекового, здухвинного,
а також тазового відділів сечоводу.
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Якщо під час операції виникає не-
обхідність зробити ревізію нирки, мо-
жна використовувати розріз по зов-
нішньому краю прямого м'яза живо-
та від реберної дуги до tuberculum
pubicum. ДЛЯ оголення нижнього від-
ділу сечоводу користуються розрізом
Пірогова, Цулукідзе і Кейя. Розріз
Пірогова починають від рівня перед-
ньої верхньої ості здухвинної кістки
і ведуть на 4 см вище від пахвинної
складки, паралельно їй, через косі і
поперечний м'язи до зовнішнього
краю прямого м'яза. Після цього роз-
тинають поперечну фасцію живота,
очеревину зміщують догори і досере-
дини, оголюють сечовід. При цьому
доступі сечовід вдається мобілізува-
ти до самого місця впадання його в
сечовий міхур.

Розріз Кейя проводять по серед-
ній лінії над симфізом. Довжина його
10...12 см. Після розтину шкіри, під-
шкірної клітковини і апоневрозу, ту-
пими гачками розводять прямі м'язи
живота і розтинають поперечну фас-
цію. Очеревину тупо відшаровують
догори до місця біфуркації загальної
здухвинної артерії, де відшукують і
мобілізують сечовід.

Для оголення тазового відділу се-
човоду широко застосовують доступ
Овнатаняна. Дугоподібним розрізом
завдовжки 15... 18 см на 1 см вище
від лонного зчленування розтинають
шкіру і підшкірну клітковину. Відпо-
відно до шкірного розрізу розтинають
апоневроз і верхній його клапоть від-
шаровують від прямих м'язів догори.
Далі тупо розділяють прямі та пірамі-
дальні м'язи. Очеревину відшаровують
догори і до середньої лінії. Біля здух-
винних судин оголюють і мобілізують
сечовід. Після цього його виділяють
до юкставезикального відділу. Пере-
вагами цього розрізу є мала травмати-
чність та можливість у разі необхід-
ності виконати маніпуляцію на обох
сечоводах.

Останнім часом для підходу як до
верхнього, так і до середнього і тазо-
вого відділів сечоводу, при уретеро-
томії застосовують менш травматич-
ні скосні перемінні розрізи без пере-
тину м'язів.

УРЕТЕРОТОМІЯ

За одним з описаних вище доступів
розкривають заочеревинний простір.
Знаходять сечовід, виділяють його з
клітковини, підводять ґумові тримал-
ки вище і нижче від каменя. Обабіч
передбачуваного розрізу накладають
два провізорних шви і між ними по-
здовжньо розтинають стінку сечоводу.
Оскільки при камені сечоводу майже
завжди наявний періуретерит, розріз
проводять не над каменем, а вище або
нижче він нього. Після видалення ка-
меня зондом або сечовідним катете-
ром перевіряють прохідність сечово-
ду. Пересвідчившись в його прохідно-
сті, на краї розрізу накладають вузло-
ві шви, не захоплюючи слизової. Піс-
ля зашиття сечовід укладають на міс-
це. До місця операції підводять дре-
нажну трубку і рану зашивають. Для
того щоб уникнути пролежнів та пер-
форації клубових судин, дренажну тру-
бку ізолюють від них. При рубцево
зміненій стінці сечоводу його рану
можна залишити незашитою. У таких
випадках до місця операції підводять
дренажну трубку і рану зашивають.

При поганій прохідності терміна-
льного відділу сечоводу виконують
нижню інтубаційну уретеротомію.
Перед операцією по можливості про-
водять катетеризацію сечоводу. Піс-
ля уретеролітотомії кінець катетера
виводять в уретеротомічний розріз і
антеградно вводять поліетиленову
трубку. Проксимальний кінець труб-
ки просувають угору по сечоводу вище
від місця розрізу. Дистальний кінець
виводять через зовнішній отвір урет-
ри і залишають на 5-6 днів.

УРЕТЕРОСТОМІЯ

Розрізом Федорова або Ізраеля роз-
кривають заочеревинний простір і
виділяють верхній відділ сечоводу.
Стінку сечоводу розтинають і краї
його рани підшивають до попереко-
вих м'язів. Через рану сечоводу в
миску вводять катетер і рану заши-
вають. При накладенні тимчасової
нориці сечоводу краї його рани не
підшивають до шкіри.
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РЕЗЕКЦІЯ СЕЧОВОДУ

У відповідний сечовід попередньо вво-
дять сечовідний катетер № 8-10. Од-
ним з вищеописаних доступів зале-
жно від місця розташування патоло-
гічного процесу оголюють заочеревин-
ний простір. По попередньо введено-
му катетеру легко відшуковують се-
човід і виділяють з оточуючих тка-
нин його звужену ділянку. Якщо зву-
жена ділянка невелика, її розтинають
по передній стінці вздовж і зшива-
ють упоперек.

Якщо у місці звуження сечоводу є
рубцеві зміни, уражену ділянку резек-
тують. Заздалегідь перевіряють, чи
можна з'єднати дистальний і прокси-
мальний кінці сечоводу без натягу. На
проксимальний кінець сечоводу на-
кладають м'який затискач і звужену
ділянку висікають у межах здорових
тканин. Накладають шов. Перед цим
у проксимальний кінець сечоводу
проводять заздалегідь введений ендо-
скопічно сечовідний катетер. Сечовід
укладають на місце, кінці його набли-
жають один до одного і зшивають
"кінець у кінець" через адвентицію і
м'язову оболонку. У ділянці такого
шва при нормальному просвіті сечо-
воду надалі може утворитись звужен-
ня, тому для зшиття кінців сечоводу
"кінець у кінець" можна розтинати
сечовід не впоперек, а навскіс. Це дає
змогу дещо збільшити просвіт сечо-
воду в місці анастомозу.

Можна накладати шов із занурен-
ням проксимального кінця сечоводу
в дистальний. У таких випадках кі-
нець дистального відтинка сечоводу
по передній його стінці розтинають у
межах 1 см уздовж. Передню і зад-
ню стінки проксимального відтинка
сечоводу, відступивши від краю на
1...1.2 см, прошивають П-подібними
швами. їхні вільні кінці проводять
через бічні стінки дистального відтин-
ка сечоводу. Шви затягують, занурю-
ючи центральний кінець сечоводу у
периферичний. Накладають додатко-
ві вузлові шви на анастомоз. Emmet і
van Hook запропонували зшивати від-
тинки сечоводу "кінець у бік". Кінець
нижнього відтинка сечоводу перев'я-

зують, розтинають уздовж його перед-
ню стінку. Кінець верхнього відтин-
ка прошивають П-подібними швами,
вільними кінцями яких через розріз
прошивають стінки дистального від-
тинка сечоводу. Нитки затягують і
зав'язують, занурюючи центральний
відтинок сечоводу в дистальний. Краї
розрізу підшивають до стінки інвагі-
нованого відтинка.

При анастомозі "бік у бік" кінці
обох відтинків сечоводу перев'язують,
їхні бічні стінки розтинають уздовж
на 1 см. Краї розрізу проксимально-
го відтинка сечоводу вузловими шва-
ми зшивають з краями рани дисталь-
ного відтинка. Вибір методу накла-
дення шва на відтинки сечоводу по-
в'язаний з локалізацією ушкоджен-
ня, його протяжністю, станом нирки,
умовами виконання операції. Опера-
цію завершують підведенням до міс-
ця шва дренажної трубки і зашиттям
рани. Крім цього, можна до загоєння
рани сечоводу відводити сечу шляхом
пієлонефростомії.

Післяопераційне ведення хворого
подібне до такого при пієлотомії. В
урологічному відділенні перев'язки
роблять частіше, ніж в інших відді-
леннях загальної хірургії. Це зумов-
лене особливістю урологічних опера-
цій — просочуванням сечі з рани.
Навіть в разі правильного встановлен-
ня і нормального функціонування
дренажних трубок у перші післяопе-
раційні дні, до сформування нориці,
можливе просочування сечі поза дре-
нажами. Після деяких урологічних
операцій внаслідок залишення у рані
дренажів і випускників, сеча, що над-
ходить по них і поза ними, просочує
пов'язку. Розкладання сечі зумовлює
неприємний запах, який часто вважа-
ють характерним для урологічної
палати. Необхідно вчасно змінювати
післяопераційні пов'язки в міру їх
просякання сечею.

Особливістю перев'язування уроло-
гічних хворих є також те, що дренаж-
ні трубки, залишені в операційній рані,
потребують, по-перше, фіксації, а по-
друге, особливого накладення пов'я-
зок. Якщо з рани просочується сеча,
то рекомендується змащувати її краї



Техніка основних урологічних операцій та післяопераційний догляд :іа хворими 269

стерильним вазеліном, пастою Ласса-
ра тощо для запобігання мацерації
шкіри. Нижній, ближчий до шкіри,
шар пов'язки надрізають відповідно
до кількості і місця розташування
дренажних трубок і укладають так,
щоб дренажні трубки проходили че-
рез ці розрізи. Другий шар надріза-
ють з протилежної сторони пов'язки
і накладають на нижній шар таким
чином, щоби трубка виводилась назо-
вні в середині пов'язки. Зверху обох
шарів пов'язки накладають марлеву
наклейку, в середині якої роблять
отвори для дренажних трубок. Мож-
на фіксувати пов'язку до шкіри стрі-
чками лейкопластиря, які наклеюють
поперечно. Після операцій на нирках
уздовж рани накладають пов'язку
видовженої форми, а надрізи для дре-
нажних трубок виконують упоперек
з різних сторін.

ОПЕРАЦІЇ НА СЕЧОВОМУ МІХУРІ
(рис. 90-93)

Високий розтин сечового міхура
(sectio alia). При різних патологіч-
них процесах (камені, сторонні тіла,
травма уретри, аденома передміхуро-
вої залози і т.ін.) нерідко виникає
необхідність розкрити сечовий міхур.
В одних випадках наприкінці опера-
ції сечовий міхур зашивають наглу-
хо (епіцистотомія), в інших — для
виведення сечі в ньому залишають
дренажну трубку (епіцистостомія).

Хворого укладають на спину з
дещо піднятим тазом. Розрізом за-
вдовжки 10...12 см по середній лінії
живота від лобка у напрямку до пуп-
ка розтинають шкіру, підшкірну жи-
рову клітковину і апоневроз. Прямі
та пірамідальні м'язи живота тупо
розводять вбоки і розкривають перед-
міхурову клітковину. Тупфером змі-
щують до верхівки жирову кліткови-
ну разом з перехідною складкою оче-
ревини. Для більш ощадного і зруч-
ного зміщення складки очеревини по-
трібно перетяти поперечну фасцію. На
передньо-верхню стінку сечового мі-
хура, не проколюючи слизової оболон-
ки, накладають дві трималки. Тримал-
ки дещо підтягують і між ними роз-

кривають стінку міхура. Рану розши-
рюють і проводять відповідну мані-
пуляцію. Якщо немає необхідності
залишати дренажну трубку, на рану
сечового міхура накладають в два
яруси вузлові кетгутові шви, не захо-
плюючи слизової, і пошарово зашива-
ють рану черевної стінки. У нижній
кут рани вводять ґумову трубку. При
необхідності забезпечити відтікання
сечі через стому сечового міхура, в
міхур вставляють ґумову трубку, нав-
коло якої рану зашивають вузлови-
ми швами в два шари. Рану черевної
стінки пошарово зашивають наглухо
до дренажу. Дренажну трубку фіксу-
ють до шкіри.

Характер догляду за хворими піс-
ля високого розтину сечового міхура
залежить від того, чи зашивають се-
човий міхур наглухо чи залишають
надлобкову черезміхурову норицю
(епіцистостомія). Забезпечення дрену-
вання сечового міхура після виконан-
ня високого розтину сечового міхура
з глухим швом є основним завдан-
ням післяопераційного догляду, який
здійснюють головним чином медич-
ні сестри. Сечовий міхур спорожню-
ється за допомогою постійного урет-
рального катетера. В останньому ви-
падку необхідним є ретельне спосте-
реження за відтіканням сечі по кате-
теру, а при наявності в сечі крові або
гною — регулярне промивання кате-
тера невеликими порціями стериль-
ної рідини. Якщо прохідність постій-
ного катетера не вдається відновити
промиванням, то слід його замінити.
Цю процедуру виконує лікар.

Для забезпечення відтікання сечі
з міхура запропоновані відсмокту-
вальні апарати різної будови і систе-
ми для промивання сечового міхура.
При тимчасовому дренуванні сечово-
го міхура і загоєнні надлобкової се-
чоміхурової нориці звичайні ґумові
трубки кращі, аніж головчасті кате-
тери, оскільки при заміні останніх
можливі травма і розширення нори-
цевого ходу. Після того, як в резуль-
таті зменшення калібру дренажних
трубок норицевий хід звужується,
дренажну трубку зі сечового міхура
видаляють і сечоміхурова нориця са-
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Рис. 90. Різновиди інтестинальної пластики сечового міхура:
а — "вертикальний"; б — L-подібний; в — U-подібний; г — кільцеподібний.

Рис. 91. Викроювання клаптя зі стінки сечового міхура для накладання
уретероцистоанастомозу:

а — формування клаптя за Bedrna: 1 — розтин стінки в сагітальній площині; 2 — вигляд розсіченого
сечового міхура; 3 — формування трубки для пересадження сечоводу;

б — за Gregoir: 1 — викроювання двох клаптів зі стінки сечового міхура у фронтальній площині;
2,3 — формування трубок для пересадження сечоводів;

в — за Kucera: 1 — викроювання клаптів; 2, 3 — вигляд викроєних клаптів і формування трубок для
пересадження сечоводів; г — за Demel; 1 — еліпсоподібний розтин; 2 — вигляд розсіченого сечового міхура;

З — формування трубок для пересадження сечоводів.
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Рис. 92. Протирефлюксна операція за Politano-Leadbetter:

а — відсікання сечоводу в ділянці його вічка; б, в, г, д — проведення дистального кінця сечоводу під слизовою
сечового міхура; є — завершальний етап операції.
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Рис. 93. Ілеоцистопластика:

а — за Goodwin; б — за Hemi-Kock у модифікації Me Guire.

мостіино гоїться вторинним натягом.
При цьому поступово відновлюється
самостійне сечовипускання. Інший
спосіб загоєння надлобкової нориці
полягає в дренуванні сечового міхура
за допомогою постійного катетера: за
нормального функціонування катете-
ра виділення сечі через надлобкову
норицю припиняється, а нориця гоїть-
ся. В останні роки як постійні найча-
стіше використовують катетери з на-
дувним балоном. Після високого роз-
тину сечового міхура з залишенням
постійного (або на тривалий час) над-
лобкового сечоміхурового дренажу ко-
ристуються головчастими ґумовими
катетерами Петцера, Малеко, які при
утвореній нориці не потребують фік-
сації, їх замінюють не рідше ніж один
раз на місяць для запобігання заку-
порення сечовими солями, руйнуван-

ня ґуми і можливого відриву головки
при видаленні катетера. Його заміна
потребує певних навиків, її виконує
лікар.

Хворі з епіцистостомою можуть
тривалий час перебувати під амбула-
торним спостереженням уролога і
медичної сестри, до обов'язків якої
входять регулярні перев'язки та про-
мивання сечового міхура. При достат-
ній місткості сечового міхура хворий
удень може обходитися без сечоприй-
мача, закупорюючи зовнішній кінець
дренажної трубки і спорожнюючи
періодично сечовий міхур при появі
позиву до сечовипускання. Цей спо-
сіб дренування сечового міхура більш
фізіологічний — він запобігає стійко-
му скороченню сечового міхура і його
зморщенню.
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ЧЕРЕЗМІХУРОВІ
ОПЕРАЦІЇ ПРИ ПУХЛИНАХ
СЕЧОВОГО МІХУРА

Проста резекція сечового міхура.
Оголюють сечовий міхур. Перехідну
складку очеревини максимально від-
шаровують догори і розтинають на-
півмісяцевим розрізом завдовжки до
6...8 см. Сечовий міхур виводять у
рану і на задній його стінці викону-
ють другий розріз на очеревині, кін-
цеві точки якого повинні збігатися з
точками першого розрізу. Очеревину
тупо відділяють від задньої стінки
міхура. Таким чином, сечовий міхур
цілковито мобілізують, що значно по-
легшує резекцію його стінки. Стінку
міхура, на якій розташована пухлина,
звільняють від прилеглої клітковини
і резектують у межах здорових тка-
нин. Дефект стінки сечового міхура
зашивають. До місця резекції підво-
дять ґумовий випускник і рану чере-
вної стінки зашивають. Якщо пухли-
на розташована на задній стінці або в
ділянці дна сечового міхура, деякі хі-
рурги рекомендують виконувати ре-
зекцію міхура з боку порожнини. З
цією метою після розкриття сечового
міхура його ділянку, що містить пух-
лину, резектують, а рану зашивають
кетгутовим швом. У сечовий міхур
вводять дренажну трубку. Якщо пу-
хлина розташована на бічній стінці
поруч з вічком сечоводу, то спочатку
відсікають сечовід, а лише потім ре-
зектують стінку міхура разом з пух-
линою. Після резекції через додатко-
вий розріз у частину сечового міхура,
що залишилась, проводять імпланта-
цію сечоводу одним з вищеописаних
способів.

Резекція верхньої половини сечо-
вого міхура. Вищеописаним методом
виконують екстраперитонізацію сечо-
вого міхура і звільняють його від при-
леглої клітковини. Після цього роз-
тинають стінку сечового міхура і про-
водять ревізію його порожнини. При
розташуванні пухлини в ділянці верх-
ньої, верхньо-передньої або верхньо-
задньої поверхні міхура виконують
верхню геміцистектомію. Верхівку
сечового міхура беруть на затискачі і
18 Урологія

підтягають догори. Намічають лінію
резекції, накладають м'який затискач
і відсікають верхню половину міху-
ра. У частину сечового міхура, що за-
лишилася, вводять дренажну трубку
і зашивають рану.

Резекція нижньої половини сечо-
вого міхура залежно від розташуван-
ня пухлини виконується в двох варі-
антах: 1) резекція шийки сечового
міхура із залишенням передміхуро-
вої залози і сім'яних міхурців; 2) ре-
зекція шийки сечового міхура разом
з простатою і сім'яними міхурцями.
Техніка цих операцій добре розроб-
лена А.П.Фрумкіним.

Зазвичай резекцію виконують із
залишенням тимчасової сечоміхуро-
вої нориці. Спостереження за дренаж-
ною трубкою після цієї операції має
особливе значення з огляду на харак-
тер операції, переповнення міхура се-
чею, що зумовлює небезпеку сечових
затьоків у тазову клітковину. Нерід-
ко після операції залишають декіль-
ка дренажних трубок у навколоміху-
ровому просторі і виводять їх через
надлобкову рану або при необхіднос-
ті проводять дренування клітковини
малого таза за Буяльським-Мак-Уо-
ртером: дренажну трубку виводять
назовні через отвір на внутрішній
поверхні стегна біля пахвинно-стег-
нової складки. Таке дренування по-
требує особливої уваги в післяопера-
ційний період, оскільки у разі випа-
діння дренажної трубки замінити її
здебільшого неможливо.

Якщо резекція сечового міхура
поєднується з пересадженням сечо-
воду в ту частину міхура, що залиши-
лася, у пацієнта залишають ще одну
тонку трубку з полімерного матеріа-
лу, введену по сечоводу в ниркову
миску для шинування і дренування і
виведену через надлобкову рану. За
функціонуванням цієї трубки необ-
хідно стежити. Закупорення трубок,
які дренують нирку, загрожує розвит-
ком гострого запального процесу в
нирці. При повному закупоренні та-
кої трубки, як і нефропієлостомічної,
не слід намагатися інтенсивно проми-
вати її, необхідно викликати до паці-
єнта лікаря.
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Цистектомія. Серединним або ду-
гоподібним надлобковим позаочере-
винним розрізом оголюють передню
стінку сечового міхура і розпочина-
ють його мобілізацію описаним вище
способом. У верхівці міхур прошива-
ють і за трималку відтягують донизу,
тупо звільнивши його задню поверх-
ню від прилеглих тканин. Заглиблю-
ючись у рану, перетинають зв'язки,
лігують судини, що трапляються на
шляху, і доходять до шийки сечового
міхура. Відтак починають мобілізацію
передньої стінки міхура. З цією ме-
тою перетинають lig. vesicopubicum і
мобілізують задню уретру. На її про-
статичний відділ накладають затис-
кач і відсікають її електроножем. У
разі ракової інфільтрації передміху-
рової залози уретру перетинають ниж-
че від простати. Підтягаючи затискач
догори, тупо відшаровують сечовий
міхур від прямої кишки і видаляють
його разом з передміхуровою залозою,
сім'яними міхурцями і залишками
сечоводів. Рану тампонують і дрену-
ють.

Операція Цулукідзе. А.П. Цулу-
кідзе запропонував проводити повне
видалення сечового міхура позаоче-
ревинно в один етап разом з переса-
дженням сечоводів. Виконують дуго-
подібний розріз шкіри опуклістю до
симфізу. Шкірно-м'язовий клапоть
відшаровують догори. Надрізають
навколоміхурову клітковину, відша-
ровують її догори та описаним вище
способом виділяють сечовий міхур зі
всіх сторін так, щоб він висів на сечо-
водах. Нижню частину сечоводів не
виділяють з прилеглих тканин, щоб
не порушити їх іннервації і кровопо-
стачання. Зі стінки сечового міхура
навколо вічок сечоводів викроюють
клапті з м'язової і слизової оболонок
діаметром 1...1,5 см і видаляють мі-
хур. Очеревину відшаровують догори,
оголюють передню стінку прямої ки-
шки та імплантують в неї сечоводи з
уведеними в них катетерами, вільні
кінці яких виводять через просвіт
кишки назовні. Зміщену очеревину
закріплюють на кишковій стінці ни-
жче від вічок. У сечовивідний канал
вводять дренажну трубку.

Особливості догляду після цистек-
томії з пересадженням сечоводів у
кишку. Сечу з кишки відводять по
товстій ґумовій дренажній трубці,
введеній у пряму кишку, а зі сечово-
дів — по тонких дренажних трубках,
виведеним назовні також через зад-
ній прохід поряд з товстою трубкою.
Необхідне ретельне спостереження за
усіма трьома трубками. Дренування
порожнини малого таза після цистек-
томії проводять через основний опе-
раційний розтин,але іноді використо-
вують інші доступи. Ці дренажі також
потребують постійної уваги. Після
операцій на сечовому міхурі із зали-
шенням надлобкового дренажу накла-
дають пов'язку у вигляді так званих
"штанів": один шар розрізом догори,
інший — розрізом донизу. Дренажну
трубку фіксують за допомогою марле-
вого шнурочка або стрічками лейко-
пластиря, кінці яких закріплюють до
шкіри в різних напрямках.

ЗАМІЩЕННЯ СЕЧОВОГО МІХУРА

Останнім часом у вітчизняній та за-
рубіжній літературі хірурги дедалі
частіше розглядають питання замі-
щення сечового міхура після цистек-
томії сегментом кишки або шляхом
створення штучного резервуара для
сечі на місці видаленого міхура.

Для заміщення сечового міхура мо-
жна використовувати відтинок тонкої
кишки завдовжки 25 см. Після вида-
лення сечового міхура розтинають
черевну порожнину і на 20...ЗО см від
ілеоцекального кута резектують пет-
лю клубової кишки завдовжки 15... 20
см. Прохідність кишок відновлюють
накладенням анастомозу за типом
"кінець у кінець". Проксимальний
кінець ізольованої петлі зашивають
наглухо, дистальний — виводять на-
зовні та підшивають до шкіри на пе-
редній стінці живота. Сечоводи пере-
саджують у новостворений резервуар.
Рану зашивають наглухо. Bricker ім-
плантує правий сечовід у середину
петлі, лівий — у центральний її кі-
нець.

Seifert виконував заміщення сечо-
вого міхура сегментом тонкої киш-
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ки завдовжки 30...35 см. Сечоводи
імплантують у центральний кінець
кишкової петлі. Дистальний кінець
кишкової петлі навскіс або драбин-
часто проводять через прямий м'яз
живота, а петлю розміщують так, щоб
вона провисала в малий таз.

Крім описаних методів заміщен-
ня екстирпованого сечового міхура,
розглянемо техніку операції створен-
ня нового резервуара для сечі з петлі
тонкої або товстої кишки з анасто-
мозом цієї петлі з уретрою. Після
видалення сечового міхура розтина-
ють черевну порожнину і, відступив-
ши на 20...ЗО см від ілеоцекального
кута, резектують петлю тонкої киш-
ки завдовжки до 25 см. Прохідність
кишки відновлюють анастомозом
"бік у бік" або "кінець у кінець". Пет-
лю резектованої кишки виводять у
малий таз. Краї очеревини обшива-
ють навколо брижі петлі. Із ізольова-
ної петлі моделюють новий сечовий
міхур. Обидва сечоводи на відстані
5...7 см один від одного пересаджу-
ють у новоутворений резервуар. Уз-
довж зовнішнього краю між сечово-
дами петлю розрізають і в розріз уво-
дять дренажну трубку, яку виводять
через уретру. Краї отвору утвореного
міхура вузловими швами фіксують до
уретри. Малий таз дренують. Рану по-
шарово зашивають наглухо до дрена-
жів.

ОПЕРАЦІЇ НА СЕЧІВНИКУ

Операції при звуженні сечівника.
"Безкровний" метод лікування поля-
гає в постійному розширенні звужен-
ня бужами. Для розширення звужен-
ня висячої частини уретри користу-
ються прямими металевими бужами,
для розширення задньої уретри —
бужами з кривиною. Бужування ви-
конують тільки в тому випадку, коли
через стриктуру вдається провести
буж № 6-8 за Шар'єром. Спочатку
головчастим бужом визначають діа-
метр звуження і його довжину, а від-
так послідовно вводять металеві бужі
відповідних розмірів. Бужі повинні вхо-
дити вільно, без прикладання сили. Буж
тримають в уретрі спочатку 5...10 хв,

потім — 15...20 хв, а іноді — навіть
ЗО хв. Від тоншого до товстішого бужа
переходять поступово. Наступне бу-
жування виконують через 2-5 діб,
починаючи з уведення бужа того ж
калібру, який вводили останнім по-
переднього разу. Техніка введення
металевого бужа не відрізняється від
техніки введення в сечовий міхур
металевого катетера.

Іноді при сильно вираженому зву-
женні уретри або неправильному її
розташуванні не вдається ввести ме-
талевий буж. У такому випадку в се-
чівник вводять пучок ниткоподібних
бужів-провідників і по черзі пробу-
ють ввести один із них у сечовий мі-
хур. Увівши один із них в сечовий
міхур, решту видаляють, а до того, що
залишився, пригвинчують металевий
буж Лефора з конічним кінцем. За-
вдяки провіднику пригвинчений буж
легко долає звужену ділянку і розши-
рює її. Якщо ниткоподібний буж уве-
сти не вдається, його щільно доводять
до місця стриктури, фіксують у тако-
му положенні та залишають на 24 год.
На другий день часто вдається прове-
сти буж через місце стриктури. Бу-
жування звуженої ділянки уретри дає
лише тимчасовий ефект. До інших
методів лікування звуження уретри
належать: меатотомія, внутрішня
уретротомія, зовнішня уретротомія,
резекція рубцево зміненої уретри.

Меатотомія. Розтин зовнішнього
отвору сечівника — меатотомію ви-
конують при звуженні цього отвору.
В отвір уводять скальпель, ножиці або
електроніж і розтинають його в на-
прямку нижньої стінки уретри. При
значній кровотечі на рану наклада-
ють вузлові кетгутові шви. Для попе-
редження рецидиву на нижній кут
рани рекомендують накласти один
шов і відразу ж після операції вико-
нувати щоденне бужування прямими
металевими бужами до загоєння рани.

Внутрішню уретротомію (urethro-
tomia interna) виконують за допомо-
гою спеціального інструмента — так
званого уретротома. Уретротом без
леза вводять в уретру на провіднику,
як металевий буж Лефора. Жолобок
введеного інструмента повертають
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догори і вставляють у нього трикут-
не лезо. Потім лівою рукою позаду
головки захоплюють статевий член і
натягують його на жолобок, а правою
рукою проштовхують лезо. Біля міс-
ця звуження відчувається опір, який
долають натискуванням на лезо. Пі-
сля розтину рубця лезо видаляють, а
в уретру вводять на 6-7 днів гумо-
вий катетер. Через тиждень після
операції систематично виконують бу-
жування.

Зовнішню уретротомію виконують,
якщо неможливо ввести інструмент у
сечовий міхур. Пацієнта укладають на
спину з розведеними і приведеними до
живота стегнами. В уретру до звуже-
ної ділянки вводять буж і серединним
розрізом пошарово розрізають ткани-
ни до сечівника. Намацавши буж, над
ним уздовж розтинають уретру в ме-
жах її здорової частини. Відшукують
і розтинають звужену ділянку урет-
ри. Буж видаляють і через уретру в
сечовий міхур вводять ґумовий кате-
тер. Рану пошарово зашивають наглу-
хо. Катетер у сечовому міхурі зали-
шають на 2 тижні.

РЕЗЕКЦІЯ УРЕТРИ

Радикальним методом лікування стрик-
тури сечівника є резекція звуженого
його сегмента. Цю операцію викону-
ють при поодиноких коротких зву-
женнях зі значним розростанням
рубця до периферії. Для досягнення
первинного загоєння рани в цих ви-
падках сечу необхідно відводити за
допомогою високого розтину міхура.
Резекція рубцево зміненої ділянки
уретри досягається різноманітними
оперативними прийомами.

Операція Маріона-Хольцова.
Хворого укладають на спині з приве-
деними до живота стегнами. В урет-
ру вводять металевий буж до пере-
шкоди, статевий член і калитку дещо
піднімають догори і фіксують. Поздо-
вжнім розрізом по raphe оголюють
звужене місце уретри в межах здоро-
вих тканин. Потім у межах здорових
тканин тупо відокремлюють задню
стінку уретри біля місця її звуження
догори і донизу. Мобілізовану ділян-

ку уретри підтягують вперед. Вище і
нижче від передбачуваних розрізів
накладають провізорні шви. Попереч-
ним розрізом з боку центрального і
периферичного кінців уретри в межах
здорових тканин резектують звуже-
ний її сегмент. Кінці уретри з'єдну-
ють і по всій їхній окружності через
всі шари стінки накладають вузлові
кетгутові шви. Спочатку шви накла-
дають на задню стінку, а потім про-
водять катетер і зшивають решту уре-
три. Вище від місця резекції трьома-
чотирма швами уретру фіксують до
тканин, розміщених нижче. Катетер
видаляють. Рану пошарово зашива-
ють наглухо.

Операція Соловова. Цю операцію
виконують при стійких звуженнях,
розташованих у ділянці перепончас-
то-простатичного відділу уретри. По-
передньо через накладену надлобко-
ву норицю ретроградно в сечівник до
місця звуження вводять металевий
буж. Поздовжнім розрізом по raphe
на промежині оголюють і мобілізують
цибулинну (бульбозну) частину урет-
ри до сечостатевої діафрагми і пере-
тинають уретру впоперек біля самого
краю звуження. Під контролем ан-
теградно введеного бужа широко роз-
різають рубці, створюючи в тканинах
тунель, що вільно пропускає вказівний
палець. На мобілізований периферич-
ний кінец уретри накладають чотири
довгі шовкові лігатури, вільні кінці
яких фіксують до антеградно введе-
ного бужа. Буж разом з лігатурами
видаляють через надлобкову норицю
сечового міхура. Підтягуючи за ліга-
тури, мобілізований периферичний
кінець уретри інвагінують у проста-
тичний відділ сечівника. Для запобі-
гання вислизанню інвагінованого сег-
мента уретри на її бічні стінки на-
кладають вузлові кетгутові шви. Ви-
ведені шовкові лігатури фіксують до
шкіри передньої черевної стінки, що
також запобігає вислизанню перифе-
ричного кінця уретри. Рану промежи-
ни зашивають наглухо. Катетер ви-
даляють з уретри. У сечовому міхурі
залишають дренажну трубку.

В.І.Русаков розробив методику від-
новленння резектованої уретри за
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рахунок ЇЇ власних тканин. Хворого
укладають на операційний стіл у по-
ложення для промежинних операцій.
Серединним розрізом відкривають
сечовий міхур і антеградно до стрик-
тури доводять буж № 20-21 за ТТТя-
р'єром. Для підходу до задньої урет-
ри автор радить користуватись піко-
подібним розрізом, який починають
біля кореня калитки, ведуть по серед-
ній лінії і, не доходячи на 2...З см до
заднього проходу, повертають у на-
прямку сідничного горба. Від середин-
ного розрізу виконують до іншого сі-
дничного горба другий розріз, симет-
ричний першому. Тканини розрізають
пошарово до цибулинно-печеристих
м'язів, які виділяють разом з урет-
рою з прилеглих тканин. Цим, на ду-
мку автора, забезпечується максима-
льне збереження кровопостачання
уретри і створюються сприятливі умо-
ви для загоєння рани. Через зовніш-
ній отвір сечівника до дистального
кінця стриктури для орієнтиру вво-
дять буж і в межах здорових тканин
вирізають парауретральні тканини.
Уретру разом з цибулинно-печерис-
тими м'язами дистально щодо стрик-
тури виділяють відразу з трьох боків
на протязі 4...5 см, а верхню її стінку
відокремлюють від печеристих тіл
статевого члена на протязі 2...2,5 см.
Виділяють і перетинають цибулинно-
прямокишковий м'яз.

Мобілізовану ділянку уретри від-
водять догори і в боки та разом з
прилеглими рубцями виділяють руб-
цево змінену ділянку сечівника до
проксимального кінця стриктури.
Рубцево змінену ділянку уретри ви-
різають. В.І.Русаков рекомендує ра-
зом з напруженою стінкою сечівни-
ка вирізати всі рубці до здорової про-
ксимальної частини уретри і до сечо-
вого міхура. Якщо рубці проникають
у передміхурову залозу, її частково
резектують. Операцію завершують
створенням тунелю, стінками якого є
нормальні тканини. Після вирізання
рубців буж з уретри видаляють. Далі
операція полягає в мобілізації диста-
льного кінця уретри на протязі 4...5
см, а іноді й більше.

Якщо стриктура локалізується в
перетинчастому відділі і займає не
більш ніж 1.5...2 см, то через центра-
льний кінець уретри і відповідні ділян-
ки дистального відділу послідовно
проводять 5-7 тонких кетгутових ни-
ток, які потім зав'язують на катетері,
починаючи з верхньої його стінки.

При локалізації стриктури в прос-
татичному відділі для зшивання урет-
ри автор застосовує модифіковані гол-
ки Скліфосовського. За допомогою
такої голки через центральний кінець
уретри або безпосередньо через краї
внутрішнього отвору проводять 6-7
довгих кетгутових ниток, з яких чоти-
ри проводять через передню стінку
дистального кінця уретри. Потім уво-
дять ґумовий катетер з додатковими
отворами і три кетгутові нитки, що
залишилися, прошивають через задню
стінку дистального кінця уретри. Від-
так усі нитки послідовно зав'язують,
починаючи з передньої стінки. Мобі-
лізований дистальний кінець уретри
протягують до центрального, з'єдную-
чи цим самим обидва її відтинки.

Якщо в рубцевий процес втягнений
також сім'яний горбик, то після вирі-
зання рубців перед підшиванням пе-
риферичного кінця уретри на задній
її стінці виконують поздовжній роз-
різ завдовжки до 1...1,5 см. Утворю-
ється вікно, через яке вивідні прото-
ки сім'яних міхурців сполучаються з
уретрою. Рану промежини пошарово
зашивають наглухо. У сечовий міхур
вводять дренажну трубку і рану за-
шивають. Постійний катетер залиша-
ти не обов'язково.

У перші дні після пластичної опе-
рації на сечівнику застосовують пре-
парати брому для запобігання ерек-
ції. Необхідно також стежити за тим,
щоб не склеювались губки зовнішньо-
го отвору сечівника, що призводить до
застою в ньому виділень з рани. Для
уникнення цього потрібно щоденно
обмивати зовнішній отвір сечівника
0,5...1% розчином діоксидину.
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ОПЕРАЦІЇ
ПРИ ДОБРОЯКІСНІЙ ГІПЕРПЛАЗІЇ
ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ

Черезміхурова аденомектомія (рис.
94, 95). Хворого укладають на стіл в
горизонтальне положення з дещо під-
нятим тазом. Встановлюють постій-
ний катетер. Сечовий міхур проми-
вають. Розрізом завдовжки до 10 см
строго по середній лінії від лобка в
напрямку до пупка розтинають шкі-
ру, підшкірну клітковину, поверхне-
ву фасцію, як при високому розтині
сечового міхура. М'язи тупо розсу-
вають гачками. Оголюють поперечну
фасцію, передочеревинну клітковину
і жировий прошарок, які тупо відша-
ровують догори. Перехідну складку
очеревини також відшаровують до-
гори. Стінку сечового міхура беруть
на трималки і між ними розтинають
його уздовж на 2...3 см. Вказівний
палець лівої руки, вдягненої у ґумо-
ву рукавичку, вводять в пряму киш-
ку і зміщують ним залозу догори.
Вказівний палець правої руки вво-
дять у рану сечового міхура і нама-
цують залозу. На 0,5... 1 см від сечі-
вника надрізають слизову і кінчиком
пальця проникають у шар між хірур-
гічною капсулою та аденомою. Зало-
зу з усіх сторін вилущують і видаля-
ють. Для зупинки кровотечі проста-
тичне ложе ретельно тампонують
довгими марлевими тампонами, кін-
ці яких виводять з міхура. У сечо-
вий міхур вводять дренажну трубку
і рану пошарово зашивають до труб-
ки і тампонів. Для попередження
утворення післяопераційних стрик-
тур в сечовому міхурі залишають по-
стійний катетер. У передміхуровий
простір вводять дренажну трубку.
А.А.Померанцев і Foley рекоменду-
ють вводити в простатичне ложе спе-
ціальний катетер-компресор.

Б.Н.Хольцов (1909) запропонував
виконувати аденомектомію в два ета-
пи. Перший етап полягає в накладен-
ні нориці на сечовий міхур, що покра-
щує функцію нирок, серцево-судинної
системи, підвищує опірність організ-
му. Другий етап — аденомектомія.

Черезміхурова аденомектомія під
візуальним контролем. Після розти-
ну сечового міхура рану розширюють
дзеркалами, завдяки чому утворюєть-
ся широкий доступ до його шийки.
Циркулярним розрізом розтинають
слизову оболонку сечового міхура і
капсулу простати. Вказівним паль-
цем лівої руки, введеним в пряму
кишку, зміщують передміхурову за-
лозу в порожнину сечового міхура, а
вказівним пальцем правої руки, вве-
деним у шар між аденомою і хірургі-
чною капсулою, тупо вилущують аде-
номатозні вузли. Через уретру вводять
ґумовий катетер, і ложе передміхуро-
вої залози зашивають. Рану передньої
стінки сечового міхура закривають
дворядним швом наглухо. У перед-
міхуровий простір на одну добу вво-
дять дренажну трубку.

Операція Гринчака. По середній
лінії від лобка в напрямку пупка роз-
тинають шкіру, підшкірну кліткови-
ну та апоневроз прямих м'язів живо-
та. Оголюють сечовий міхур і тупим
затискачем відкривають його по се-
редній лінії між двома тимчасово на-
кладеними лігатурами. Рану розши-
рюють упоперек. Аденому вилущують
звичайним способом і розпочинають
зашивання простатичного ложа. У се-
човий міхур вводять ґумовий катетер
і з кожного боку на задньому напівко-
лі ложа накладають два шви у вигля-
ді букви X. На краї рани простатич-
ного ложа накладають глибокі попе-
речні шви. Рану сечового міхура за-
кривають двома кісетними швами. На
черевну стінку і шкіру накладають
глухий шов. Через апоневротичні утво-
ри прямих м'язів живота не завжди
вдается широко розвести краї рани і
виконати аденомектомію "на око".

У перші години після операції не-
обхідно уважно стежити за кольором
сечі, яка виділяється зі сечового мі-
хура. Помірні домішки крові, які на-
дають сечі забарвлення "м'ясних по-
миїв", не повинні викликати занепо-
коєння. Проте, якщо сеча має інтен-
сивний червоний колір, містить згус-
тки крові, що поєднується зі знижен-
ням артеріального тиску, пришвид-
шенням пульсу, блідістю шкірних
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Рис. 94. Передміхурова залоза і
просвіт шийки сечового міхура:

а, б — у нормі; в, г — при аденомі
передміхурової залози.

покривів, необхідно негайно повідоми-
ти про це лікаря. У перші години і
дні після операції пацієнта можуть
тривожити болючі несправжні пози-
ви до сечовипускання внаслідок опе-
рації, накладення швів на шийку се-
чового міхура і подразнення дренаж-
ною трубкою стінки міхура. Хворого
слід попередити про те, що напружу-
ватися і намагатися спорожнити се-
човий міхур при цих позивах не мо-
жна.

Поза лобкова аденомектомія. По-
залобкова аденомектомія докладно
розроблена А.Т.Лідським (1923). В
уретру попередньо вводять катетер.
Серединним розрізом від лобка в
напрямку пупка розрізають шкіру,
подшкірну клітковину і апоневроз.
Краї м'язів тупо розсувають і захо-

Рис. 95. Аденомектомія:

а — видалення аденоми; б — накладання швів на
ложе видаленої аденоми; в — схематичне

зображення системи постійного промивання
сечового міхура.
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дять у позам'язовий простір. Після
розтину поперечної фасції заходять
у передміхуровий простір, звідки, на-
дірвавши передміхурову фасцію ого-
люють передню стінку сечового міху-
ра. Ковзаючи по ній донизу і вглиб,
тупо розділяють клітковину, яка тут
дуже пухка, потрапляючи на верхні
краї lig. puboprostaticum, і перев'язу-
ють судини хірургічної капсули. По-
перечним або дугоподібним розрізом
з опуклістю до шийки сечового міху-
ра відкривають капсулу і відділяють
її від аденоматозних вузлів. Після
цього залозу вилущують, як при над-
лобковій простатектомії. У сечовий
міхур вводять постійний катетер і
капсулу зашивають наглухо вузлови-
ми кетгутовими швами. До розрізу
підводять ґумовий дренаж і рану по-
шарово зашивають.

Трансуретральна резекція проста-
ти. Трансуретральну резекцію (ТУРП)
виконують спеціальними оптичними
інструментами. Перед ТУРП прово-
дять стандартну уретроцистоскопію.
Пацієнтам під спинномозковою ане-
стезією вводять резектоскоп у сечо-
вий міхур, і процедура триває при по-
стійному введенні промивної рідини.
Після введення резектоскопа в сечо-
вий міхур під візуальним контролем
виконують розріз електродом так, щоб
утворився клиноподібний розріз аде-
номи, що виступає в міхур. В останній
роблять жолобок, починаючи від верх-
нього її краю до сім'яного горбика.
Кількість сеансів електрорезекції за-
лежить здебільшого від стану хворо-
го і місцевих анатомічних змін. Ми
проводимо резекцію спочатку серед-
ньої частки від шийки до сім'яного
горбика. Потім резектуємо бічні част-
ки простати послідовними рухами від
шийки до сім'яного горбика, просу-
ваючись спочатку проти руху годин-
никової стрілки від 11 до 7 години, а
відтак за рухом годинникової стріл-
ки від 1 до 5 години, доки не усуває-
мо необхідний об'єм тканини. Підрі-
внюючими рухами завершуємо резе-
кцію з метою досягнути бажаного
розміру і форми порожнини. Резек-
цію проводимо до перехресних воло-
кон хірургічної капсули. Наприкінці

операції вводимо постійний уретра-
льний катетер 20...22 Ch, балон якого
роздуваємо залежно від об'єму та фо-
рми післяопераційної порожнини.
При необхідності проводимо тракцію
катетера та іригацію сечового міхура
фізіологічним розчином.

Описано чимало методик інцизії
шийки сечового міхура (ІШСМ) і транс -
уретральної інцизії передміхурової
залози (ТУШ), які передбачають уні-
латеральну і білатеральну інцизію на
4 та/або 8 годинах, 2 та 10 годинах
або на 6 годині, 5 та/або 7 годинах, з
інцизією або без інцизії простатичної
тканини. Більшість процедур викону-
ють трансуретрально, хоча Orandi опи-
сав ІШСМ методом промежиної урет-
ротомії. Деякі автори повідомляють
про використання попередньої урет-
ротомії за Otis для попередження
формування стриктури.

Головним чином використовуєть-
ся резектоскоп 24...27 Ch переважно
з постійною іригацією. Здебільшого
застосовують методику ідентифікації
вічка сечоводу з наступною унілате-
ральною інцизією, яка виконується за
допомогою діатермічного ножа (ніж
Коллінза) або діатермічним електро-
дом від вічка сечоводу, між середньою
та латеральною частками простати, в
напрямку сім'яного горбика. М'язи
шийки сечового міхура розділюють
інцизією за різними методиками, на
різних годинах. Якщо простата знач-
но збільшена, то інцизію виконують
до капсули вниз, в напрямку сім'яних
міхурців. Ми вважаємо, що ІШСМ —
це інцизія шийки сечового міхура без
розтину простатичної тканини до сі-
м'яного горбика, ТУШ — це інци-
зія шийки сечового міхура з ткани-
ною простати до сім'яного горбика.
Перед ІШСМ проводимо стандартну
уретроцистоскопію. Пацієнтам під
спинномозковою анастезією вводять
резектоскоп в сечовий міхур, і проце-
дура триває при постійному введенні
промивної рідини. Ми використову-
вали ІШСМ на 5,7 та 12 годинах роз-
тинами, які починались на 1,5...2,0 см
нижче від вічок сечоводів. Наприкінці
операції вводять постійний уретраль-
ний катетер 20...22 Ch. При необхід-
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ності виконують тракцію катетера та
іригацію сечового міхура фізіологіч-
ним розчином.

Перед ТУШ проводять стандартну
уретроцистоскопію. Пацієнтам під
спинномозковою анастезією вводять
резектоскоп у сечовий міхур, і проце-
дура триває при постійному введенні
промивної рідини. Ми використовує-
мо ТУШ на 5,7 та 12 годинах розти-
нами, які починаються на 1,5...2,0 см
нижче вічок сечоводів і проходимо
крізь тканину передміхурової залози
до капсули. Наприкінці операції вво-
димо постійний уретральний катетер
20...22 Ch, балон якого роздувають за-
лежно від об'єму та форми післяопе-
раційної порожнини. При необхідно-
сті проводимо тракцію катетера та
іригацію сечового міхура фізіологіч-
ним розчином.

Перед трансуретральною вапоре-
зекцією простати (ТУВРП) застосову-
ють стандартну уретроцистоскопію.
Пацієнтам під спинномозковою ане-
стезією вводять резектоскоп у сечо-
вий міхур, і процедура триває при по-
стійному введенні промивної рідини.
Використання електрода "вапор-кат"
не потребує спеціальних навичок, від-
мінних від звичайної трансуретраль-
ної резекції і вапоризації простати, і
цю методику можна змінювати зале-
жно від уподобань хірурга. Спочатку
ми проводимо вапорезекцію середньої
частки передміхурової залози від
шийки до сім'яного горбика, потім —
почергово вапорезекцію часток перед-
міхурової залози послідовними руха-
ми. Рухи накладаються один на од-
ного від шийки до сім'яного горбика,
йдучи спочатку проти руху годинни-
кової стрілки від 11 до 7 години, а
потім за рухом годинникової стріл-
ки від 1 до 5 години, доки не усунемо
необхідний об'єм тканини. Підрівню-
ючими рухами завершуємо вапорезек-
цію з метою досягнення бажаного
розміру і форми порожнини. Вапоре-
зекцію здійснюємо із мінімальною
кровотечею до перехресних волокон
хірургічної капсули. Наприкінці опе-
рації вводимо постійний уретральний
катетер 20...22 Ch, балон якого розду-
ваємо залежно від об'єму та форми

післяопераційної порожнини. При не-
обхідності проводимо тракцію кате-
тера та іригацію сечового міхура фі-
зіологічним розчином.

У перші години після операції не-
обхідно уважно стежити за кольором
сечі, яка виділяється зі сечового мі-
хура. Помірні домішки крові, які на-
дають сечі забарвлення "м'ясних по-
миїв", не повинні викликати занепо-
коєння. Проте, якщо сеча має інтен-
сивний червоний колір, містить згус-
тки крові, що поєднується зі знижен-
ням артеріального тиску, пришвид-
шенням пульсу, блідістю шкірних
покривів, необхідно негайно повідоми-
ти про це лікаря.

ОПЕРАЦІЇ ПРИ РАКУ
ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ

Операція Юнга. Розрізом, як при про-
межинній аденомектомії, оголюють
задню поверхню передміхурової зало-
зи. Перетинчасту частину уретри пе-
ретинають і вводять у неї ретрактор
Юнга — короткий дволопатевий ін-
струмент. Сечовий міхур вище від
передміхурової залози відкривають і
простату разом з частиною сечового
міхура вирізають. Краї сечового мі-
хура в ділянці його шийки зшивають
із залишками перетинчастої частини
сечівника. У простатичне ложе вво-
дять тампон, а в міхур — дренаж і
зашивають рану.

Останнім часом багато хірургів ши-
роко застосовують позалобкову поза-
міхурову простатектомію при раку
передміхурової залози (Е.Б.Маринбах,
Л. Атертон, Campbell).

Техніку операції ми наводимо за
Е.Б.Маринбахом. Передню черевну
стінку відкривають поздовжнім роз-
різом по середній лінії, очеревину тупо
зміщують у краніальному напрямку та
оголюють ретціїв простір (cavum Ret-
sii) і передню стінку сечового міхура.
Після ретельного обстеження тазових
лімфатичних вузлів вказівний палець
лівої руки хірург підводить під ліву, а
потім — під праву лобково-передмі-
хурову зв'язки, які разом зі судинами
перетинають між двома лігатурами.
Потім з кожного боку розтинають біч-
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ну фасцію передміхурової залози до
рівня шийки сечового міхура. Далі з
прилеглих тканин виділяють бічні
частини передміхурової залози і про-
ксимальну частину перетинчастої уре-
три. При виділенні останньої орієнти-
ром є попередньо введений у сечовий
міхур катетер. Перетинчасту частину
сечівника перетинають у поперечному
напрямку біля самої верхівки перед-
міхурової залози. Після цього у біч-
ної стінки сечового міхура витиску-
ють сім'явивідну протоку, яку перети-
нають між двома лігатурами у місці
її відходження від стінки таза. При-
легла до сечового міхура ділянка сі-
м'явиносної протоки служить орієн-
тиром для підходу збоку до сім'яного
міхурця та ампули сім'явиносної про-
токи і відділення їх від прямої киш-
ки.

Передню стінку сечового міхура
розтинають невеликим поперечним
розрізом, відступивши на 1,5 см від
краю пухлини. Після визначення роз-
ташування вічок сечоводів розріз обе-
режно продовжують на бічні стінки
міхура і ділянку трикутника. Остан-
ній розтинають приблизно посереди-
ні між вічками сечоводів і внутріш-
нім отвором уретри, відступивши від
вічок не менш ніж на 1 см. При цьо-
му оголюється передня поверхня сі-
м'яних міхурців і ампул сім'явинос-
них проток. Цілком видаляють сім'я-
ні міхурці та ампули сім'явиносних
проток, передміхурову залозу видаля-
ють єдиним блоком разом із ший-
кою сечового міхура, сім'яними мі-
хурцями та ампулами сім'явиносних
проток.

Заключним етапом втручання є
з'єднання дистальної ділянки пере-
тинчастої частини уретри з частиною
сечового міхура, що залишилася. Най-
краще для цього застосовувати спо-
сіб, запропонований Flocks і Gulp.
Двома паралельними розрізами в по-
здовжньому напрямку на передній
стінці сечового міхура викроюють
клапоть завширшки 3...4 см. З викро-
єного клаптя формують трубку, а ший-
ку сечового міхура зшивають у попе-
речному напрямку і з'єднують з пе-
ретинчастою частиною уретри. Попе-

редньо через уретру і трубку в сечо-
вий міхур вводять катетер. Для по-
передження нетримання сечі викро-
юють поздовжню смужку з апоневро-
зу прямого м'яза, підводять її під урет-
ру в ділянці анастомозу і фіксують
до апоневрозу прямого м'яза.

ОПЕРАЦІЇ ПРИ ВОДЯНЦІ
ОБОЛОНОК ЯЄЧКА

Метод Вінкельмана. Розрізом завдовж-
ки до 5...7 см уздовж пахвинного
каналу розтинають шкіру і підшкір-
ну клітковину. У рану обережно ви-
водять гідроцельний мішок з яєчком.
Передню стінку власне вагінальної
оболонки яєчка розтинають, спорож-
няють мішок від рідини і виводять
яєчко в рану. Оболонку вивертають
серозним покривом назовні, краї її
зшивають вузловими кетгутовими
швами позаду яєчка і сім'яного ка-
натика. Яєчко занурюють у калитку.
Рану пошарово зашивають наглухо.

Метод Бергмана. Після розтину
гідроцельного мішка оболонки яєчка
не вивертають, а резектують, відтак на
залишки власної оболонки яєчка на-
кладають безперервний кетгутовий
шов. Яєчко занурюють у калитку і
рану пошарово зашивають наглухо.

ЕПІДИДИМЕКТОМІЯ

Розрізом завдовжки 6...8 см уздовж
пахвинного каналу, як при герніото-
мії, розтинають шкіру і підшкірну
клітковину. Якщо на калитці є нори-
ця, то розріз продовжують донизу і
двома напівовальними розрізами охоп-
люють норицю. Яєчко з оболонками
вивихують у рану. Оболонку розріза-
ють. Переконавшись в ізольованому
характері ураження придатка, почи-
нають його видалення. З цією метою
з елементів сім'яного канатика тупо
виділяють сім'явиносну протоку аж
до зовнішнього пахвинного кільця і
відтинають його між двома кетгуто-
вими лігатурами. Скальпелем надрі-
зають з обох боків серозну оболонку
від головки до хвоста придатка. Ко-
роткими надрізами, починаючи від
головки, придаток поступово відріза-
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ють ножицями в напрямку хвоста і
видаляють його. При цьому необхід-
но бути обережним, щоб не поранити
судин сім'яного канатика, зокрема
a. testicularis. Придаток видаляють
разом зі сім'явиносною протокою. Де-
фект на власній оболонці яєчка після
видалення придатка зашивають вуз-
ловими кетгутовими швами.

ВИДАЛЕННЯ ЯЄЧКА —
ОРХЕКТОМІЯ (рис. 96)

Розтинають шкіру і підшкірну кліт-
ковину, як при герніотомії. Апонев-
роз не розтинають. У рану вивихують
яєчко разом зі сім'яним канатиком.
Gubernaculum testis прошивають, пе-
рев'язують і перетинають. Виділяють
сім'явиносну протоку, перев'язують і
перетинають її. Прошивають, перев'я-
зують і розтинають між двома ліга-
турами решту елементів сім'яного
канатика. Рану пошарово зашивають
наглухо.

При злоякісних пухлинах яєчка
(семінома, рак) виконують розшире-
ну операцію — орхектомію з вида-
ленням заочеревинних лімфатичних
вузлів. Операцію проводять в один або
два етапи: 1) видалення яєчка; 2) ви-
далення заочеревинних лімфатичих
вузлів. За описаним вище методом
виконують орхектомію. Виявивши
гістологічно наявність злоякісної пух-
лини, розпочинають другий етап опе-
рації. Шкірний розріз ведуть догори
від зовнішнього пахвинного кільця до
передньої ості гребінця клубової кіст-

Рис. 96. Орхіфунікулектомія:
о—г — етапи операції.

ки. Обійшовши останній, розріз про-
довжують по пахвинній лінії до краю
ребра. Після розтину шкіри, підшкір-
ної клітковини, тупо розсувають м'я-
зи і підходять до очеревини. Відсунув-
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ши останню від пухкої клітковини,
максимально відсепаровують сім'яви-
носну протоку і перетинають її між
двома лігатурами. Пухку клітковину
з лімфатичними вузлами ретельно
виділяють і видаляють від нижнього
кута рани аж до ниркових судин. По
можливості необхідно уникати трав-
мування сечоводу. Сім'яну артерію
перев'язують у місці її відходження,
а вену — у місці її впадання. Заоче-
ревинний простір дренують. Рану по-
шарово зашивають.

Після операцій на органах калит-
ки для профілактики набряку, гема-
томи калитки, які можуть виникнути
в її пухких тканинах, накладають тугу
тиснучу пов'язку. Після операції на
органах калитки пацієнтам рекомен-
довано вставати в день операції вве-
чері. Пов'язки після операцій на ор-
ганах калитки повинні бути тиснучи-
ми, щоб запобігти розвиткові набря-
ку і гематоми в пухких тканинах ка-
литки. Медична сестра залежно від
особливостей операції і розмірів ка-
литки повинна вміти виготовити су-
спензорій. Для цього беруть прямо-
кутний шматок марлі, складений в
декілька шарів, розміром приблизно
20...25 см. До кутів прив'язують мар-
леві шнурочки: до двох верхніх ку-
тів — окремо, нижні — можна з'єд-
нати. Із шматка широкого бинта ви-
готовляють пояс, який туго затягують.
Спереду і ззаду до нього прив'язують
шнурочки суспензорію, в якому про-
різають отвір для статевого члена.

ОПЕРАЦІЇ НА ВУЗДЕЧЦІ

При короткій вуздечці крайня плоть
не зсувається за боріздку, що сприяє
накопиченню смегми і мікробів у пре-
пуціальному мішку. Унаслідок цього
виникає баланопостит. Крім цього,
коротка вуздечка згинає головку ста-
тевого члена, що спричиняє сильний
біль під час ерекції і статевого акту.

Для попередження вищезгаданих
ускладнень виконують розтин вуздеч-
ки — френулотомію. Крайню плоть
якомога більше відсувають від голо-
вки. Вуздечку натягують і розтина-
ють у поперечному напрямку. На краї

рани накладають 2-3 вузлових шви
у повздовжньому напрямку. Кінці ни-
ток зав'язують над марлевим вали-
ком.

ОПЕРАЦІЇ ПРИ ФІМОЗІ

Розрізняють дві форми фімозу, атро-
фічну, при якій шкіра крайньої плоті
тонка і щільно охоплює головку стате-
вого члена, і гіпертрофічну, коли край-
ня плоть подовжена і гіпертрофована.
Для лікування обох форм фімозу за-
пропонована значна кількість опера-
тивних втручань. Передусім треба
спробувати, особливо у дітей, розшири-
ти крайню плоть безкровним методом.
З цією метою зовнішній листок край-
ньої плоті відтягують назад. У препу-
ціальний отвір вводять зонд, який обе-
режно просувають до вінцевої борізд-
ки і повільно за рухом годинникової
стрілки розділяють зрощення між го-
ловкою і внутрішнім листком край-
ньої плоті. Потім в отвір препуціаль-
ного мішка вводять кінці затискача
Пеана і розводять його бранші. Нерід-
ко після двох-трьох таких сеансів отвір
препуціального мішка розширяють
настільки, що в оперативному лікуван-
ні немає необхідності.

З оперативних методів лікування
фімозу найчастіше застосовують ко-
лове висічення крайньої плоті
(circumcisio). У препуціальний отвір
між головкою статевого члена і край-
ньою плоттю до вінцевої борозни вво-
дять жолобуватий зонд. Затискачами
Пеана захоплюють крайню плоть, на-
тягують її та обидва її листки по дор-
сальній поверхні розтинають від зов-
нішнього отвору до боріздки. Продо-
вжуючи розріз уздовж препуціальної
боріздки, крайню плоть відтинають по
всьому колу, зберігаючи цілісність ву-
здечки. Обидва листки препуціально-
го мішка зшивають вузловими шва-
ми. Кінці ниток зав'язують над мар-
левим валиком.

ОПЕРАЦІЇ ПРИ ПАРАФІМОЗІ

Лікування парафімозу, як і фімозу,
може бути інвазивним і неінвазив-
ним. Неінвазивний метод полягає в
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ручному вправленні головки статево-
го члена в защемлювальне кільце.
Змастивши головку статевого члена
вазеліном, середнім і вказівним паль-
цями обох рук щільно охоплюють ста-
тевий член нижче від защемлюваль-
ного кільця. Великими пальцями на-
магаються проштовхнути головку
члена в защемлювальне кільце, одно-
часно натягуючи на неї крайню плоть.
Можна використовувату іншу мето-
дику. Статевий член охоплюють ниж-
че защемлювального кільця однією
рукою і натягують на головку край-
ню плоть, а вказівним і великим паль-
цями іншої руки в цей момент про-
сувають головку за защемлювальне
кільце. Якщо таким способом впра-
вити головку не вдалося, по дорсаль-
ній поверхні защемлювального кіль-
ця поздовжнім розрізом розтинають
всі його шари. Шкіра після цього стає
рухомою. Рану не зашивають.

Після кругового висічення край-
ньої плоті (циркумцизії) важливо вбе-
регти пов'язку від просякання сечею.
Пов'язку зазвичай накладають у ви-
гляді кругового валика, фіксованого
нитками від операційних швів, поверх
якого накладають звичайну пов'язку
з віконцем для зовнішнього отвору
сечовипускного каналу. Необхідно
уникати потрапляння в пов'язку сечі.
При сечовипусканні до зовнішнього
отвору уретри щільно приставляють
заокруглений край пробірки з вирі-
заним дном.

Розділ 59

ВНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНА
ІНФЕКЦІЯ ТА УРОСЕПСИС

Внутрішньолікарняною вважається
інфекція, що поширюється від одного
стаціонарного пацієнта до іншого.
Таке поширення інфекції в лікарні
можливе у відділі будь-якого профі-
лю, особливо в урологічних стаціона-
рах. Це зумовлене багатьма суттєви-
ми особливостями урологічних захво-
рювань та операцій на органах сечо-
вої системи. У більшості урологічних
хворих є сечова інфекція, зокрема до-

волі стійка і вірулентна (синьогнійна
паличка, протей, ентерокок і т.ін.). У
багатьох хворих спостерігається час-
те сечовипускання, внаслідок чого
вони частіше виділяють інфіковану
сечу. Значно частіше, ніж у відділах
іншого профілю, в урологічній прак-
тиці виконують різноманітні аналізи
сечі, для чого хворий багаторазово
збирає сечу, причому не лише однора-
зову порцію, а й за певну кількість
годин або протягом доби. У багатьох
хворих сечу випускають при катете-
ризації сечового міхура, цистоскопії
у процедурних та ендоскопічних ка-
бінетах, у перев'язочній, а іноді й у
палаті. З огляду на це зростає імовір-
ність контакту інфікованої сечі зі се-
редовищем, яке оточує пацієнта: пові-
трям, різними предметами, меблями,
постільною і натільною білизною, що
сприяє внутрішньолікарняному поши-
ренню сечової інфекції.

Більшість урологічних операцій
супроводжується розтином сечових
шляхів, потраплянням інфікованої
сечі у рану і на операційну білизну,
хірургічний інструментарій, що ство-
рює умови для інфікування операцій-
ної зали. У сечових органах і в рані
після урологічних операцій зазвичай
залишають дренажні трубки, тампо-
ни, що у післяопераційний період
сприяє просяканню сечею пов'язки, по-
ширенню інфекції зі сечі або рани в
оточуюче середовище. Нерідко в опе-
рованого урологічного хворого після
операції, окрім сечової розвивається
також ранова інфекція, виникає нагно-
єння рани, чому сприяють інфікуван-
ня рани сечею під час операції і пере-
бування у ній сторонніх тіл у вигляді
дренажних трубок і тампонів. Інак-
ше кажучи, в урології операційна рана
здебільшого заздалегідь інфікована.
Таким чином, в урологічному відділі
може поширюватися не лише сечова
інфекція, а й ранова.

Окрім цього, нерідко в операцій-
ній або у перев'язочній урологічного
відділення оперують хворих з гній-
ними процесами: піонефрозом, апос-
тематозним пієлонефритом і карбун-
кулом нирки, абсцесами передміхуро-
вої залози та інших статевих органів
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чоловіка. При цьому також гнійна
інфекція потрапляє в оточуюче сере-
довище. В урологічній практиці існує
також небезпека потрапляння інфек-
ції не лише від хворого в оточуюче
середовище, а й переходу її з оточую-
чого середовища до іншого хворого.
Це можливе при інструментальних
втручаннях: катетеризації сечового
міхура, сечоводу, миски нирки; цис-
тоскопії та уретроскопії; рентгеноло-
гічних дослідженнях з ретроградним
уведенням рентгеноконтрастної речо-
вини у сечові шляхи; внутрішньомі-
хурових інструментальних та опера-
тивних втручаннях. Це особливо сто-
сується трансуретральних втручань,
оскільки у передній частині сечовипу-
скного каналу, яка вільно контактує із
зовнішнім середовищем, завжди існує
інфекція, зокрема патогенна.

Однією з форм внутрішньолікар-
няної інфекції є уросепсис. Головною
метою діагностики є визначення роз-
горнутого діагнозу уросепсису зі з'я-
суванням його етіології, первинного
джерела, форми (септицемія, септико-
піємія), фази розвитку мікробної ін-
токсикації (катаболічна, анаболічна),
клінічного перебігу (блискавичний, го-
стрий, хронічний), ступеня тяжкості
(тяжкий, середньої тяжкості). При
відсутності гнійних метастазів уросеп-
сис класифікується як септицемія, при
їх наявності — як септикопіємія.
Фази розвитку уросепсису відобража-
ють клінічні аспекти його патогене-
зу. У фазі мікробної інтоксикації
протягом перших годин захворюван-
ня всі зміни (гіпертермія, тахікардія,
гіпотонія і т.ін.) виникають під дією
мікрофлори і її токсинів. Надалі вна-
слідок гіпоксії та інших чинників
розвиваються значні зміни метаболі-
зму з переважанням катаболічних
процесів. У випадку правильного та
ефективного лікування настає анабо-
лічна фаза. Анаболічна фаза харак-
теризується відновленням порушених
функцій з видужанням.

За клінічним перебігом уросепсис
поділяється на гострий, блискавичний
і хронічний. При блискавичному уро-
сепсисі клінічна картина захворюван-
ня розвивається бурхливо у вигляді

септичного шоку. Через 1-4 доби на-
стає або летальний кінець або виду-
жання. Гострий уросепсис виникає
найчастіше. Він характеризується
вираженими клінічними проявами і
триває від декількох днів до двох мі-
сяців. До хроніосепсису слід відноси-
ти випадки більш тривалого і мляво-
го перебігу захворювання, коли інфек-
ція локалізується.

Клінічна картина уросепсису харак-
теризується різними проявами. Його
ознаками є: тахікардія; температура
тіла понад 37,5°С; ціаноз, гіперемія
шкіри; кровотечі різних локалізацій;
лейкоцитоз; ШОЕ понад ЗО мм/год;
різкий зсув вліво в загальному аналі-
зі крові; в загальному аналізі сечі —
протеїнурія, гематурія, лейкоцитурія.
Часто можливі прояви поліорганної
недостатності: енцефалопатія, нирко-
ва недостатність, токсичний гепатит,
водно-електролітні порушення, гост-
рий живіт, шок. При прогресуванні
уросепсису спостерігаються метаста-
тичні вогнища інфекції.

Диференціальна діагностика місце-
вої та генералізованої форм інфекції
повинна ґрунтуватися передусім на
клінічній картині захворювання. При
місцевій інфекції вираженість зага-
льних симптомів відповідає тяжкості
ураження в місцевому вогнищі. При
уросепсисі загальні симптоми доміну-
ють. Здебільшого наявність відповід-
ної клінічної картини дає змогу ви-
значити не тільки попередній, а й кін-
цевий діагноз уросепсису і негайно
розпочати його лікування. Однак при
вираженій уремічній, раковій, медика-
ментозній інтоксикаціях, а також при
тяжкому перебігу супутніх захворю-
вань, часто спостерігаються симптоми,
подібні до ознак уросепсису: енцефа-
лопатія, тахікардія, гіпертермія, гіпо-
тонія, зміна кольору шкірних покри-
вів, водно-електролітні порушення,
геморагії і т.ін.

Бактеріологічне дослідження кро-
ві при виявленні мікрофлори є під-
твердженням генералізації інфекції.
Повторні дослідження крові на сте-
рильність і, зокрема — на наявність
L-форм бактерій і неспороутворюваль-
них анаеробів дають змогу визначи-
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ти етіологію уросепсису точніше. Не-
доліком бактеріологічних досліджень
є тривале очікування на результат і
доволі високий відсоток негативних
відповідей, які не виключають мож-
ливості розвитку уросепсису. З інших
лабораторних методів цінним допов-
ненням є імунологічні тести.

Для уросепсису характерні лімфо-
пенія, різке зниження абсолютної і
відносної кількості Т-лімфоцитів, В-
лімфоцитів і активних Т-лімфоцитів,
значно знижене співвідношення Т-
хелперів і Т-супресорів. Таким чином,
при генералізації інфекції наявний
виражений вторинний імунодефіцит.

Перевагою біохімічних методів є
швидкість їх виконання і більша ста-
більність біохімічного гомеостазу. Для
уросепсису характерні гіподиспроте-
їнемія, білірубінемія, зміни кислотно-
лужної рівноваги, диселектролітемія.
Часто спостерігається гіпокаліємія,
гіперглікемія, синдром дисеміновано-
го внутрішньосудинного зсідання кро-
ві. Ці показники відображають тяж-
кість і динаміку захворювання, але не
є специфічними для уросепсису.

Уросепсис вимагає інтенсивного
багатопланового лікування, програма
якого складається індивідуально. Усі
медикаментозні препарати, особливо
при септичному шоці, слід уводити
парентерально. У перелік лікарських
заходів при уросепсисі мають входи-
ти: антибактеріальна терапія, симпто-
матична терапія, інгібітори протеаз,
при необхідності — екстракорпораль-
на детоксикація крові, імунотерапія,
хірургічна допомога.

Хірургічна допомога спрямована на
санацію септичного вогнища. Опера-
тивне втручання має бути мінімально
травматичним та забезпечувати ефек-
тивне видалення з вогнища мікроор-
ганізмів, токсинів і продуктів розпаду
тканин. Обов'язково необхідно забез-
печити адекватне відведення сечі. При
дренуванні гнійних ран дренажі з ве-
ликою кількістю отворів встановлю-
ють в найнижчій ділянці гнійного во-
гнища з наступним активним дрену-
ванням. Без повноцінного оперативно-
го лікування решта всіх лікарських
заходів дуже часто неефективні. Тому

при необхідності оперативне втручан-
ня потрібно виконувати за принципа-
ми невідкладної хірургії. Основні
принципи антибактеріальної терапії:
добір антибіотика з урахуванням
виду збудника; тривале лікування ве-
ликими дозами бактерицидних анти-
біотиків; врахування синергізму та
антагонізму різних антибактеріаль-
них препаратів, функції нирок і печін-
ки. При відсутності антибіотикогра-
ми призначають антибіотики широ-
кого спектру дії. Враховуючи можли-
вість бактеріоїдної етіології уросеп-
сису, в лікування необхідно включа-
ти метронідазол, який є препаратом
вибору при бактеріоїдній інфекції.
Завжди слід враховувати неефектив-
ність бета-лактамних (пеніцилінових
і цефалоспоринових) антибіотиків з
огляду на L-трансформацію бактерій.
Необхідно пам'ятати про загрозу ен-
дотоксичного шоку, що може розви-
нутись при використанні високоефек-
тивних бактерицидних антибіотиків
при масивній бактеремії.

Після використання методів екст-
ракорпорального очищення крові не-
обхідно додаткове збільшення дози
антибактеріального препарату. Потрі-
бен щоденний контроль на дисбакте-
ріоз і особливо кандидоз, який може
ускладнити антибактеріальну тера-
пію. Для профілактики призначають
протигрибкові препарати.

Реакція протеолізу є патофізіоло-
гічною основою септичних процесів.
При тяжкому перебігу уросепсису
призначають 150 тис. ОД контрика-
лу з наступним переходом на підтри-
мувальні дози — ЗО...80 тис. ОД кон-
трикалу на добу.

У ранній фазі генералізації інфек-
ції найбільш ефективні сироваткові
препарати — гамаглобулін, імунна
плазма (залежно від збудника: анти-
стафілококова, антисиньогнійна, анти-
протейна).

Особливо після виведення пацієн-
та зі шоку рекомендується застосуван-
ня звичайної плазми — внутрішньо-
венно по 200 мл на день протягом 7—
10 днів з метою лікування ДВЗ. При
хронізації ефективний Т-активін, ті-
малін.
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Гемодіаліз найбільш ефективний
при уремічній інтоксикації і найменш
ефективний при видаленні продуктів
септичної інтоксикації. Плазмаферез,
гемосорбція, ксеноселезінка ефектив-
ніші при сепсисі. Однак згадані ме-
тоди поступаються перед гемодіалі-
зом за ефективністю виведення сечо-
вини і креатиніну.

З урахуванням патогенезу уросеп-
сису рекомендована гепаринотерапія.
Препаратом вибору є фраксипарин.
Проводиться симптоматична інфузій-
на терапія (дезинтоксикація; корек-
ція електролітного балансу, кислотно-
лужної рівноваги; підтримання об'-
єму циркулюючої рідини; корекція
гіпопротеїнемії та анемії; покращен-
ня периферичного кровообігу).

Уросепсис є однією з форм внутріш-
ньолікарняної інфекції, тому його
профілактика передбачає вплив на
джерело причинної мікрофлори, ме-
ханізм її передавання та сприйнят-
ливість організму. Суттєву допомогу
в конкретних умовах дає постійне мі-
кробіологічне обстеження, тобто три-
вале активне спостереження за скла-
дом та властивостями мікрофлори,
яка виділяється від пацієнтів, медич-
ного персоналу, об'єктів навколишньо-
го середовища. Урологічні стаціона-
ри належать до відділів з високим ри-
зиком зараження хворих внутрішньо-
лікарняними штамами збудників, не-
зважаючи на активну боротьбу з її
джерелами і спроби перервати меха-
нізм її поширення. Зменшити кіль-
кість тяжких гнійних ускладнень да-
ють змогу такі заходи: максимальне
скорочення передопераційного ліжко-
дня; зведення до мінімуму кількості
ендоскопічних маніпуляцій; викори-
стання для промивання сечового мі-
хура, катетерів тощо стерильних роз-
чинів; користування одноразовими
системами для відведення сечі; роз-
міщення хворих з уросепсисом в
окремих палатах.

У боротьбі з внутрішньолікарня-
ною інфекцією важлива роль нале-
жить всім медичним сестрам відді-
лення, а також медичним сестрам
урологічних кабінетів поліклінік. У
палаті урологічного відділу медична

сестра повинна стежити за тим, щоб
сеча хворих не потрапляла в навко-
лишнє середовище. Виділяти і збира-
ти сечу для аналізу хворі повинні не
в палаті, а в спеціально відведеному
приміщенні. У пацієнтів з дренажни-
ми трубками у сечових органах сечо-
приймачі повинні бути герметично за-
купорені. Слід використовувати одно-
разові сечоприймачі. Необхідно сте-
жити за своєчасною зміною натільної
і постільної білизни, зміною і дезин-
фекцією матрасів, ліжок, інших пред-
метів і приміщень. У перев'язочній
медична сестра повинна суворо дотри-
муватись послідовності перев'язок:
спочатку перев'язувати недавно опе-
рованих, без запальних змін у рані, а
відтак — решту, і насамкінець — хво-
рих з нагноєнням рани.

Р о з діл 60

ПЕРША ДОПОМОГА
ПРИ УРОЛОГІЧНИХ
ЗАХВОРЮВАННЯХ

В урологічній практиці досить часто
трапляються ургентні стани, які по-
требують невідкладної допомоги: за-
тримка сечовипускання, ниркова ко-
лька, гематурія, анурія. Нерідко пер-
шу допомогу хворому при таких ста-
нах надає середній медичний персо-
нал. Медична сестра повинна надати
першу долікарську допомогу, а також
якнайшвидше організувати лікарсь-
ку допомогу.

ПЕРША ДОПОМОГА
ПРИ ГОСТРІЙ ЗАТРИМЦІ
СЕЧОВИПУСКАННЯ

Затримка сечовипускання може бути
гострою та хронічною, повною та част-
ковою.

Гостра затримка сечовипускан-
ня — симптомокомплекс, при якому
неможливе самостійне сечовипускан-
ня при наповненому сечовому міхурі.
Причини і механізми розвитку гост-
рої затримки сечовипускання є різно-
манітними: інфравезикальна обструк-
ція, травми, нейрогенні та психогенні
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причини. Найчастіше трапляються
механічні перешкоди вздовж сечівни-
ка. У чоловіків розвиток гострої за-
тримки сечовипускання здебільшого
зумовлений доброякісною гіперплазі-
єю передміхурової залози. Рідше гос-
тра затримка сечовипускання спричи-
нена раком, склерозом передміхурової
залози; склерозом шийки сечового
міхура; гострим простатитом; стрик-
турою сечівника; травмою сечівника,
передміхурової залози; обтурацією се-
чівника конкрементом або стороннім
тілом, нейрогенною дисфункцією сечо-
вого міхура і т.ін.

С и м п т о м а т и к а та д і а г н о с -
т и к а . Клінічна картина гострої за-
тримки сечовипускання є типовою —
основною скаргою є неспроможність
до самостійного сечовипускання. Ха-
рактерним є біль у надлобковій ділян-
ці, безрезультатні позиви до сечови-
пускання, відчуття перерозтягнення
сечового міхура. Хворі не можуть
знайти собі місця, різноманітними
засобами намагаються спорожнити
сечовий міхур. Діагноз ґрунтується на
даних анамнезу, огляду хворого, даних
пальпації, перкусії; ультразвукового
та рентгенологічного досліджень.

При огляді звертає на себе увагу
переповнений сечовий міхур, який
випинає в надлобковій ділянці. Він
легко визначається при пальпації та
перкусії. Збираючи анамнез, слід звер-
нути увагу на характер сечовипускан-
ня в минулому, початок і подальший
перебіг захворювання, з'ясувати, коли
було останнє сечовипускання, кіль-
кість і характер сечі перед затримкою.
При парадоксальній ішурії спостері-
гається самовільне виділення сечі
краплями. Ультразвукове досліджен-
ня дає змогу виявити переповнений
сечовий міхур, визначити кількість
сечі у сечовому міхурі, визначити стан
передміхурової залози, її розміри та
наявність середньої частки. Необхід-
но також обстежувати нирки і сечо-
води та суміжні органи. Кожен випа-
док гострої затримки сечовипускан-
ня необхідно диференціювати з ану-
рією, що спрощується завдяки засто-
суванню УЗД (при анурії сеча в сечо-
вому міхурі відсутня).

] 9 Урологія

Головна мета першої допомоги при
гострій затримці сечовипускання по-
лягає у спорожненні сечового міхура
шляхом катетеризації, надлобкової
пункції сечового міхура, накладенням
епіцистостоми. У випадках післяопе-
раційної затримки сечовипускання
можна проводити консервативне лі-
кування (зміна положення хворого,
умовно-рефлекторна стимуляція се-
човипускання струменем води, спаз-
молітики, прозерин, калійвмісні солі).

Найбільш ефективним і пошире-
ним способом спорожнення сечового
міхура є катетеризація. Якщо дані
анамнезу та вік хворого спонукають
передбачати як причину затримки се-
човипускання доброякісну гіперплазію,
рак чи склероз передміхурової залози,
невідкладна допомога повинна почи-
натися з уведення в сечовий міхур
ґумового катетера, найкраще зі звуже-
ним і дзьобоподібним кінцем (кате-
тер Тімана). Використовують також
катетери Нелатона, Фолея та ін.

Методика введення ґумового ка-
тетера у чоловіків. Хворий лежить
на спині з розведеними ногами. Осо-
ба, що виконує процедуру (сестра або
лікар) перебуває праворуч від хворо-
го. Необхідно виконати обробку зов-
нішнього отвору сечівника антисеп-
тичним розчином і покласти між
ногами хворого резервуар для збору
сечі. Головку статевого члена необхід-
но захопити по вінцевій борозні з обох
боків третім і четвертим пальцями
лівої руки, підтягнути статевий член
догори, великим і вказівним пальця-
ми обережно розтягнути зовнішній
отвір сечівника. Плавно ввести пін-
цетом у сечівник стерильний катетер.
Перед введенням катетера необхідно
рясно змастити уретру або катетер
спеціальним гелем з анастетиком.
Поява сечі з катетера свідчить про на-
явність його у сечовому міхурі.

Методика введення ґумового ка-
тетера у жінок. Хвора лежить на спи-
ні на гінекологічному кріслі або із зі-
гнутими в кульшових та колінних
суглобах і розведеними ногами. Не-
обхідно провести обробку зовнішньо-
го отвору сечівника та присінка піх-
ви антисептичним розчином і покла-
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сти між ногами хворої резервуар для
збору сечі. Перед введенням катете-
ра необхідно змастити уретру або ка-
тетер спеціальним гелем із анастети-
ком. Потім плавно ввести пінцетом
у сечівник стерильний катетер. Поя-
ва сечі з катетера свідчить про наяв-
ність його в сечовому міхурі.

При різкому переповненні сечово-
го міхура (накопичення в ньому 1 л
сечі і більше) його спорожнення по-
винно відбуватися поступово для
уникнення швидкої зміни тиску в
його порожнині, яка може призвести
до різкого кровонаповнення розшире-
них і склеротично змінених вен сечо-
вого міхура, їх розриву і кровотечі.
На практиці це ускладнення спосте-
рігається вкрай рідко, але його потрі-
бно мати на увазі і спорожнювати се-
човий міхур окремими порціями по
250...350 мл, перетискаючи в проміж-
ках катетер на 2...З хв.

При необхідності в сечовому міху-
рі можна залишити постійний кате-
тер. Найкраще з цією метою викори-
стовувати двоходові катетери з бало-
ном типу Фолея. При кровотечі зі
сечівника після катетеризації реко-
мендується ввести в нього товстий
ґумовий катетер, зафіксувати і зали-
шити на декілька годин. Якщо це не
вдається, слід накласти тиснучу по-
в'язку на промежину, лід на цю діля-
нку. Вводять внутрішньом'язово ди-
цинон 2 мл, внутрішньовенно 10 мл
10% розчину хлориду кальцію. При
триванні кровотечі зі сечівника необ-
хідним є лікарський огляд.

Якщо анамнез (гостра затримка
сечі після нападу ниркової кольки)
свідчить про закупорення сечівника
каменем, можна застосувати гарячу
ванну, знеболювальні або спазмолітич-
ні засоби для ліквідації спазм сечів-
ника навколо каменя.

Якщо ввести ґумовий або еластич-
ний катетер не вдається, слід спробу-
вати виконати катетеризацію сечово-
го міхура металевим інструментом.
Якщо й металеві катетери в сечовий
міхур ввести не вдається, застосову-
ють надлобкову пункцію сечового мі-
хура, троакарну та звичайну епіцис-
тостомію (високий розтин сечового

міхура). Уведення металевого катете-
ра у сечовий міхур чоловіка і надлоб-
кову пункцію сечового міхура вико-
нує лікар. Медична сестра допомагає
лікареві при виконанні цих маніпу-
ляцій.

Надлобкову пункцію сечового мі-
хура виконують у положенні хворого
на спині. Попередньо голять шкіру
надлобкової ділянки і лобка та обро-
бляють її розчином йодонату. Руки
стерилізують як перед операцією. При
переповненому сечовому міхурі скла-
дка передньої парієтальної очереви-
ни зміщується догори і міхур безпо-
середньо прилягає до передньої чере-
вної стінки. Тому надлобкова пунк-
ція сечового міхура порівняно безпе-
чна, якщо суворо дотримуватись на-
ведених нижче правил її виконання.
Перед пункцією необхідно за допомо-
гою перкусії впевнитися в тому, що
сечовий міхур випнутий над лобком.
Лівою рукою дещо відтягують шкіру
надлобкової ділянки в напрямку пу-
пка, щоб розправити її складки. У
праву руку беруть стерильну метале-
ву голку завдовжки 15...20 см з ши-
риною просвіту близько 1 мм. Строго
перпендикулярно голкою проколюють
передню черевну стінку по середній
лінії на 2...З см вище від лобка. Ни-
жче уведення голки небезпечне пора-
ненням передміхурової залози, якщо
вона значно збільшена. При введенні
голки відчуваються два щільних ша-
ри — шкіра і апоневроз. Голку вво-
дять з під'єднаним до неї шприцем
при постійному відтягуванні поршня.
Про потрапляння голки в сечовий
міхур свідчить поява в шприці сечі.
Відтак для зручності збирання сечі, що
виділяється по голці, на її павільйон
надягають ґумову трубку. У момент
видалення голки необхідно щільно
затиснути просвіт трубки з метою за-
побігання потраплянню сечі в навко-
ломіхурову клітковину.

Троакарна епіцистостомія. По се-
редній лінії живота на 3 см вище від
лобка виконують розріз шкіри і апо-
неврозу завдовжки 1...1,5 см. Через
цей розтин проводять пункцію сечо-
вого міхура спеціальним троакаром,
строго перпендикулярно до передньої
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черевної стінки. Стилет видаляють,
трубку фіксують до шкіри.

По-іншому виконують першу до-
помогу при гострій затримці сечови-
пускання, що зумовлена ушкоджен-
ням уретри. Катетеризація сечового
міхура в цих випадках протипоказа-
на, оскільки вона небезпечна через
можливість додаткової травми, поси-
лення кровотечі, інфікування рани і
водночас часто не є успішною. Голо-
вне і невідкладне завдання середньо-
го медичного працівника в таких ви-
падках — правильно розпізнати ха-
рактер затримки сечовипускання (за-
підозрити травму уретри) і негайно
організувати кваліфіковану медичну
допомогу, не вдаючись до спроб кате-
теризації сечового міхура. Хворих з
ушкодженням сечівника на ґрунті
перелому кісток таза потрібно транс-
портувати до місця лікарської допо-
моги з дотриманням особливих пра-
вил: на щиті з розведеними і дещо
зігнутими в кульшових та колінних
суглобах ногами, з валиком під колі-
нами.

Гостра затримка сечі може виника-
ти на ґрунті гострого простатиту, абс-
цесу передміхурової залози. Клінічна
картина характеризується бурхливим
перебігом захворювання, загальною
слабістю, ознобом, підвищенням тем-
ператури тіла понад 38°С, болем у про-
межині, дизурією. Катетеризація в та-
ких випадках небезпечна внаслідок
можливості генералізації інфекції.
Необхідно проводити антибактеріаль-
ну, протизапальну, симптоматичну те-
рапію. При наявності абсцесу рекомен-
дується його розкрити і дренувати. З
метою відновлення пасажу сечі про-
водять надлобкову пункцію сечового
міхура або цистостомію.

ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ АНУРІЇ

Анурія — відсутність сечі в сечовому
міхурі, яка спостерігається як симп-
том багатьох урологічних та нефро-
логічних захворювань, при яких при-
пиняється надходження сечі в сечо-
вий міхур. Такий стан виникає вна-
слідок: а) припинення вироблення
сечі нирками; б) порушення прохід-

ності верхніх сечових шляхів. Розріз-
няють такі форми анурії:

1) аренальну (ренопривну), що спо-
стерігається при відсутності нирок;

2) преренальну, що виникає внаслі-
док різких змін ниркового кровопли-
ну (двобічні емболії ниркових арте-
рій, двобічний тромбоз ниркових вен,
ураження магістральних судин, різно-
манітні стани, що супроводжуються
шоком і колапсом зі значним і три-
валим зниженням артеріального ти-
ску);

3) ренальну, що виникає при різно-
манітних ураженнях паренхіми нирок
(гострий пієлонефрит, гострий гломе-
рулонефрит, різноманітні отруєння,
алергічні реакції, crush-синдром, пе-
реливання несумісної крові, сепсис та
інші стани).

Преренальна та ренальна форми
анурії об'єднуються поняттям "сек-
реторна анурія".

4) постренальну (екскреторну), що
виникає внаслідок різноманітних за-
хворювань, які призводять до пору-
шення прохідності верхніх сечових
шляхів на будь-якому їх відтинку, від
миски до сечового міхура (двобічна
оклюзія ниркових мисок і/або сечо-
водів, стиснення сечоводів пухлиною
ззовні і т.ін.

Діагностувати анурію нескладно.
Діагноз ґрунтується на даних анам-
незу, огляду хворого,відсутності сечі
у сечовому міхурі, даних ультразву-
кового, лабораторного, рентгенологіч-
ного методів дослідження. Необхідно
виявити причину анурії. Діагностич-
ні заходи мають передусім бути спря-
мовані на виявлення чи виключення
оклюзії сечовивідних шляхів. Важли-
вим є визначення концентрації сечо-
вини і креатиніну в сироватці крові,
що є клінічним критерієм діагности-
ки ниркової недостатності. Діагнос-
тичні заходи необхідно проводити
одночасно з лікувальними.

Долікарська допомога при обтура-
ційній анурії полягає у застосуванні
заходів для зняття спазму сечоводу
(як і при нирковій кольці). При ану-
рії кожна година має значення, тому
відразу після надання першої медич-
ної допомоги необхідно терміново від-
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правити хворого в урологічний ста-
ціонар.

Розвиток і перебіг анурії багато в
чому залежить від етіологічних чин-
ників. Лікування має бути спрямова-
не на усунення цих етіологічних чин-
ників. При іноді необхідно насампе-
ред відновити нормальні показники
гемодинаміки. При великій крово-
втраті слід негайно відновлювати об'-
єм циркулюючої крові. При секре-
торній формі анурії лікування поля-
гає в нормалізації водно-електроліт-
ного балансу, кислотно-лужної рівно-
ваги крові, ліквідації гіперазотемії,
відновленні секреторної функції ни-
рок, стабілізації гемодинаміки. В
останні роки з метою відновлення се-
креторної функції нирок застосову-
ють великі дози сечогінних препара-
тів (фуросемід 600... 1000 мг на добу).
При неефективності вищезгаданих
методів застосовують гемодіаліз та
інші методи екстракорпоральної де-
токсикації.

При різкому зниженні артеріаль-
ного тиску (шок, колапс), середній
медичний персонал перед наданням
спеціалізованої лікарської допомоги
повинен вжити заходів для підвищен-
ня і стабілізації артеріального тиску:
внутрішньовенно краплинно влива-
ють ізотонічний розчин хлориду на-
трію, 5...20% розчин глюкози, поліглю-
кін з' додаванням глюкокортикоїдів
(гідрокортизон 150...300 мг, преднізо-
лон 100 мг, дексаметазон 4...20 мг),
метазону (по 1 мл); адреналін (0,3...0,5
мг підшкірно або 5...10 мг/хв внутрі-
шньовенно), тобто застосовують лікар-
ські засоби, які підвищують кров'я-
ний тиск. Якщо анамнез свідчить про
наявність ренальної форми анурії (пі-
сля отруєння, переливання несумісної
крові, при анаеробному сепсисі, краш-
синдромі), то хворого необхідно екст-
ренно транспортувати до відділення
реанімації або гемодіалізу.

При постренальній анурії першо-
черговим завданням є відновлення
пасажу сечі. Цього досягають завдя-
ки таким заходам, як катетеризація
або стентування сечоводів, перкутан-
на нефростомія, відкрита пієло- або
нефростомія. Після відновлення па-

сажу сечі необхідно провести корек-
цію водно-електролітного балансу,
кислотно-лужної рівноваги крові, лі-
квідувати гіперазотемію, при необхід-
ності — стабілізувати гемодинаміку і
відновити секреторну функцію нирок.

ПЕРША ДОПОМОГА
ПРИ ГЕМАТУРІЇ

Гематурія — наявність еритроцитів у
сечі. Розрізняють мікро- і макроге-
матурію. Червоний колір сечі завжди
є показанням для обстеження хворо-
го, хоча він може спостерігатись не
лише внаслідок наявності в сечі ери-
троцитів, але й при таких станах:

1) гемоглобінурія (наявність гемо-
глобіну в сечі, еритроцити відсутні);

2) міоглобінурія (наявність у сечі
пігменту міоглобіну, спостерігається
при краш-синдромі);

3) при вживанні певних препара-
тів (фенолфталеїн, амідопірин, антипі-
рин і т.ін.);

4) споживання великої кількості
продуктів, що містять пігменти (бу-
ряк, морква та ін.).

Розпізнавання цього симптому ґрун-
тується на мікроскопії осаду сечі та
даних анамнезу.

Причинами гематурії можуть бути:
1. Захворювання нирок:
а) гломерулярні захворювання

(гломерулонефрит);
б) судинні або тубулоінтерстицій-

ні захворювання (пієлонефрит, ін-
фаркт нирки та ін.);

в) травми нирок і сечоводу;
г) пухлини нирок і сечоводу;
д) сечокам'яна хвороба;
є) специфічні запальні захворюван-

ня нирок;
ж) аномалії розвитку (нефроптоз,

полікістоз та ін.);
з) сторонні тіла в нижніх сечових

шляхах.
2. Захворювання нижніх сечових

шляхів:
а) пухлини (найчастіше — рак се-

чового міхура, ДГПЗ, рак простати);
б) сечокам'яна хвороба;
в) сторонні тіла в нижніх сечових

шляхах;
г) різноманітні токсичні чинники.
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3. Захворювання крові і порушен-
ня здатності до зсідання крові (хво-
роба Верльгофа, при застосуванні ма-
сивних доз антикоагулянтів).

4. Паразитарні захворювання ор-
ганів сечостатевої системи (наприклад,
шистосомоз).

Причину гематурії виявляють на
основі даних анамнезу, огляду та об'-
єктивного обстеження хворого, даних
ультразвукового, лабораторного, рент-
генологічного, радіоізотопного та ен-
доскопічного дослідження.

Головними ускладненнями гемату-
рії є залізодефіцитна анемія, наявність
згустків крові у нижніх відділах се-
чових шляхів. При кровотечах, що не
загрожують життю хворого, призна-
чають гемостатики (етамзілат натрію,
кальцію хлорид), кровозамінні засо-
би. Середній медичний персонал може
самостійно ввести гемостатики, поча-
ти проведення інфузійної терапії
перш ніж лікар розпочне огляд хво-
рого. В окремих випадках при про-
фузній кровотечі, тампонаді сечового
міхура згустками крові, неефективно-
сті консервативного лікування вда-
ються до ургентного оперативного
втручання. Вибір методу операції за-
лежить від основного захворювання.

ПЕРША ДОПОМОГА
ПРИ НИРКОВІЙ КОЛЬЦІ

Ниркова колька — симптомокомплекс,
для якого характерний раптовий силь-
ний приступоподібний біль, який ви-
никає в поперековій ділянці і вздовж
сечоводу. Ниркова колька виникає
внаслідок повної або часткової непро-
хідності сечоводу. Переважно її при-
чиною є конкремент або конгломерат
кристалів солей. Ниркова колька
може виникати на ґрунті відходжен-
ня по сечоводу згустків крові, зкуп-
чень гною, шматочків пухлини, що
розпадається. Непрохідність сечово-
ду виникає не лише внаслідок меха-
нічної обтурації, а й за рахунок спаз-
му м'язів сечоводу. Характерна ірра-
діація болю при нирковій кольці
вздовж сечоводу, вниз у відповідну
половину калитки або великі статеві
губи, на внутрішню поверхню стегна

або головку статевого члена. При на-
явності конкременту в інтрамураль-
ному або юкставезикальному відділі
сечоводу можливі дизуричні розлади.
Характерною ознакою ниркової коль-
ки є мікрогематурія, в деяких випад-
ках спостерігається макрогематурія
(червоподібні згустки). Для ниркової
кольки характерним є те, що вона
виникає перед появою гематурії. При
нирковій кольці часто спостерігають-
ся нудота і блювання, а в деяких ви-
падках можливий парез кишок.

Діагноз ґрунтується на даних анам-
незу, огляду, пальпації, даних ультра-
звукового, лабораторного, рентгеноло-
гічного, ендоскопічного дослідження.
Сучасні методи обстеження полегшу-
ють діагностування ниркової кольки.
Однак слід завжди проводити дифе-
ренційну діагностику з апендицитом,
холециститом і жовчекам'яною хво-
робою, перфоративною виразкою шлу-
нка і 12-палої кишки, гострим пан-
креатитом, кишковою непрохідністю,
гострою гінекологічною патологією і
поперековим радикулітом. В окремих
випадках, якщо складно визначити
діагноз, застосовують хромоцистоско-
пію і навіть уретероскопію.

Перша допомога при нирковій ко-
льці у випадку цілковитої впевнено-
сті в цьому діагнозі полягає в засто-
суванні тепла, спазмолітичних та зне-
болювальних засобів. Купірування
ниркової кольки слід починати з те-
плових процедур у поєднанні зі спаз-
молітиками. Теплові процедури мо-
жна застосовувати у будь-якому ви-
гляді (гаряча грілка на поперекову
ділянку і підребер'я, гаряча ванна).
Часто ванна відразу виявляє швидку
болегамівну дію, оскільки сприяє роз-
слабленню сечоводу, який спастично
скорочений навколо каменя, який на-
явний у його просвіті. Однак гаряча
ванна протипоказана хворим похило-
го віку, а також при серцево-судин-
них захворюваннях. Таким хворим
можна призначати гарячу грілку.

Найкращий ефект від спазмолітич-
ної терапії можна отримати при вве-
денні 5 мл баралгіну внутрішньовен-
но, результативним є також внутріш-
ньовенне введення но-шпи. При від-
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сутності ефекту застосовують знебо-
лювальні та спазмолітичні препара-
ти (при необхідності — наркотичні
засоби). Ці лікарські засоби вводять
тільки за призначенням лікаря. Як-
що не вдається ліквідувати ниркову
кольку або біль вщухає ненадовго, не-
обхідним є проведення спеціальних
засобів: новокаїнової блокади сім'я-
ного канатика у чоловіків і круглої
зв'язки матки у жінок з боку нирко-
вої кольки; катетеризацію сечоводу;
ЕУЛТ, уретероскопію з уретероліто-
екстракцією або уретеролітотрипсією.

Техніка новокаїнової блокади за
Лорин—Епштейном. Великим і вказів-
ним пальцем лівої руки захоплюють
сім'яний канатик в його пахвинно-ка-
литковому відділі (біля кореня кали-
тки) або утворюють складку в пахви-
ні у жінок. У цю складку або в сім'я-
ний канатик правою рукою за допо-
могою шприца вводять 40...60 мл
0,25...0,5% розчину новокаїну. Якщо
після надання першої долікарської
допомоги біль вщухає, хворий тим не
менше потребує подальшого обстежен-
ня і лікування лікаря-уролога.

У крайніх випадках для відновлен-
ня пасажу сечі та ліквідації нирко-
вої кольки виконують катетеризацію
або стентування сечоводу. В останні
роки широко використовують ЕУХЛ,
яка є одним з найефективніших не-
інвазивних методів ліквідації обст-
рукції верхніх сечових шляхів. Нир-
кова колька, яка зумовлена каменя-
ми сечоводу практично будь-якої ло-
калізації і яка не купірується меди-
каментозними засобами, є показанням
до ЕУХЛ. Ургентна ЕУХЛ дає змогу
своєчасно зруйнувати камінь, позбу-
тися ниркової кольки і попередити
розвиток оклюзійних ускладнень. У
95... 100% випадків після успішного
сеансу ЕУХЛ колька купірується. У
разі неефективності вищезгаданих за-
собів можна застосовувати уретерос-
копію з уретеролітотрипсією і/або
уретеролітоекстракцією.

В окремих випадках можна вико-
ристовувати перкутанну нефростомію,
відкриту та лапароскопічну уретеро-
літотомію, пієлолітотомію. До відкри-
тих оперативних втручань вдаються
вкрай рідко.
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Агенезія нирки — відсутність навіть зача-
тків ниркової тканини.

Агенезія сечового міхура — відсутність
сечового міхура. Ця вада розвитку за-
звичай поєднується з іншими аномалі-
ями і є несумісною з життям.

Азооспермія — патологічний стан, при яко-
му в еякуляті відсутні сперматозоїди
(можлива наявність клітин сперматоге-
незу).

Анорхізм — природжена відсутність обох
яєчок.

Анурія — відсутність сечі в сечовому мі-
хурі, що спостерігається як симптом
багатьох урологічних та нефрологічних
захворювань, при яких припиняється
надходження сечі в сечовий міхур.

Аплазією нирки вважають відсутність її
як розвиненого органа.

Аплазія передміхурової залози — відсут-
ність передміхурової залози, що спосте-
рігається надзвичайно рідко і поєдну-
ється з аномаліями інших органів.

Апостематозний пієлонефрит — гостре
гнійне запалення паренхіми нирки з
утворенням великої кількості дрібних
апостем (гнійничків).

Артеріографія ниркова — одержання ре-
нтгеноконтрастного зображення артерій
нирки.

Артеріографія тазова — одержання рент-
геноконтрастного зображення артерій
таза.

Аспермія — відсутність еякуляту.
Астенозооспермія — патологічний стан,

при якому понад 50% сперматозоїдів
характеризуються патологічною рухо-
містю.

Атонія — відсутність напруження або то-
нусу.

Атрофія — прижиттєве зменшення розмі-
рів органа або тканини.

Атрофія передміхурової залози — анома-
лія розвитку, для якої характерне зме-
ншення передміхурової залози.

Ахалазія сечоводу — природжене розши-
рення його тазового відділу.

Ацидоз — зміщення реакції крові в кис-
лий бік.

Бактеріурія — наявність бактерій у сечі.
Балапопостит — запалення головки і край-

ньої плоті статевого члена,
її і мануальний — дворучний.
Бластома — злоякісна пухлина.
Буж — розширювач.

Бужування — розширення звужених діля-
нок сечових шляхів спеціальним інст-
рументом — бужом.

Вагіна — піхва.
Вазографія — одержання рентгеноконтра-

стного зображення сім'явипускної про-
токи.

Вазорезекція — видалення частини сім'я-
виносної протоки.

Варикоцелє — варикозне розширення вен
сім'яного канатика.

Везикальний — міхуровий.
Везикулектомія — видалення сім'яного

міхурця.
Везикуліт — запалення сім'яного міхурця.
Везикулографія — одержання рентгеноконт-

растного зображення сім'яного міхурця.
Венографія ниркова — одержання рентге-

ноконтрастного зображення вен нирки.
Венографія тазова — одержання рентге-

ноконтрастного зображення вен таза.
Венокавографія (нижня) — одержання

рентгеноконтрастного зображення ниж-
ньої порожнистої вени.

Відсутність статевого члена — дуже рід-
кісна аномалія розвитку. Зазвичай по-
єднується з вадами розвитку, які несу-
місні з життям.

Відсутність головки статевого члена —
рідкісна аномалія розвитку.

Вікарний — заступний, замісний.
Вірулентний — хвороботворний.
Випадіння слизової оболонки сечівника —

аномалія, яка пов'язана з дефектом роз-
витку еластичної тканини. При частко-
вому випадінні слизова оболонка нага-
дує пухлиноподібний утвір, який розта-
шований на одній стінці сечівника. При
повному випадінні слизова оболонка се-
чівника утворює валик, в центрі якого є
отвір уретри.

Габітус — тілобудова, зовнішній вигляд.
Галактурія — наявність галактози у сечі.
Галетоподібна нирка — симетричне зро-

щення середніх відділів нирок. При аси-
метричних зрощеннях нирки зростають-
ся різнойменними полюсами.

Гематурія — кров у сечі.
Гемікастрація — видалення яєчка з при-

датком з одного боку.
Гемоспермія — домішка крові в еякуляті.
Гемостаз — припинення кровотечі.
Генітографія — одержання рентгеноконт-

растного зображення просвіту сім'яви-
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носної протоки, придатка яєчка і сім'я-
ного міхурця.

Гідатидурія — поява в сечі дрібних міхур-
ців ехінокока, які потрапляють у сечові
шляхи з гідатидозного міхура в нирці.

Гідрокалікоз — розширення ниркової ча-
шечки.

Гідронефроз — захворювання нирки, яке
характеризується прогресуючим розши-
ренням чашечково-мискової системи
нирки внаслідок порушення відтікання
сечі, атрофією паренхіми нирки і пору-
шенням її функції.

Гідроуретер — різке розширення сечоводу.
Гідроуретеронефроз — поєднання гідроне-

фрозу і гідроуретеру.
Гідроцелє — водянка оболонок яєчка, яка

може сполучатися з оболонками сім'я-
ного канатика — фунікулоцелє.

Гінекомастія — збільшення молочних за-
лоз у чоловіків.

Гіперазотемія — підвищений вміст у кро-
ві азотистих шлаків.

Гіперплазія — розрощення, розростання.
Гіперстенурія — стійке зростання ВЩС

понад 1,030.
Гіпогонадизм — недостатній розвиток яє-

чок (гонад).
Гіпостенурія — стійке зменшення ВЩС

нижче ніж 1,010.
Гіпоплазія нирки — нирка малих розмі-

рів з нормальною морфологічною будо-
вою і нормальною функцією.

Гіпоплазія яєчка — аномалія структури
яєчка, тобто його недорозвиненість.

Гіпоплазія передміхурової залози — ано-
малія розвитку, для якої характерна
недорозвиненість передміхурової за-
лози.

Гіпоспадія — відсутність на деякій ділян-
ці сечовипускного каналу задньої стін-
ки, через що його зовнішній отвір роз-
міщений на задній поверхні статевого
члена, у ділянці калитки або на проме-
жині.

Гіпертрофія сім'яного горбика — анома-
лія розвитку, яка характеризується зна-
чною гіперплазією всіх елементів сі-
м'яного горбика.

Гіпертрофія міжсечовідної складки — гі-
пертрофія пучка м'язових волокон між
вічками сечоводів.

Губчаста нирка — наявність у паренхімі
нирки численних дрібних порожнин,
унаслідок чого вона стає подібною до
губки. Ця патологія є дифузним розши-
ренням прямих частин канальців неф-
ронів з утворенням дрібних кіст, які
розташовані в пірамідах. Дана анома-
лія є двобічною.

Гіпоплазія сечоводу зазвичай поєднується
з гіпоплазією відповідної нирки. Гіпо-
плазований сечовід є тонкою трубкою

внаслідок недорозвитку м язових воло-
кон. Просвіт його може бути облітеро-
ваним.

Дегідратація — зневоднення.
Декапсуляція нирки — зняття з нирки

фіброзної капсули.
Дизурія — розлади акту сечовипускання.
Дисплазія нирки — природжене зменшен-

ня розмірів нирки із порушенням роз-
витку паренхіми і зниженням функції.

Дистопія нирки — природжене непра-
вильне розміщення нирки.

Дистальний — віддалений.
Діурез — сечовиділення.
Добовий діурез — середня кількість сечі,

що виділяється за добу. У здорової лю-
дини у звичайних умовах він становить
близько 1,5 л.

Дивертикул — випин стінки органа у ви-
гляді кишені.

Дивертикул сечівника — мішкоподібний
випин стінки сечівника.

Дивертикул сечового міхура — випин його
стінки у вигляді кишені. Окрім приро-
джених (істинних) дивертикулів, які
складаються з усіх трьох шарів сечомі-
хурової стінки, бувають набуті (неспра-
вжні) дивертикули сечового міхура, що
розвиваються внаслідок утрудненого
відтікання сечі з міхура (при звуженні
сечовипускного каналу, доброякісній гі-
перплазії передміхурової залози) і які є
випинами слизової оболонки між гіпер-
трофованими пучками м'язів сечового
міхура.

Дренування за Буяльским—Мак-Уортером
— дренування малого таза через за-
тульний отвір.

Залишкова сеча — сеча, яка залишається
після акту сечовипускання в сечовому
міхурі. У нормі її має бути не більш ніж
30...40 мл.

Екскреція, секреція — виділення, еліміна-
ція.

Екстракція каменів сечоводу — виймання
каменів зі сечоводу спеціальними ін-
струментами — екстракторами.

Екстрофія сечового міхура — природже-
на відсутність його передньої стінки і
частини передньої черевної стінки. Ча-
сто при цій аномалії спостерігається
також відсутність пупка, розходження
лобкових кісток, недорозвиток статевих
органів.

Ектопія вічка сечоводу — неправильне
закінчення сечоводу, коли замість сечо-
вого міхура сечовід закінчується у се-
човипускному каналі, піхві, шийці мат-
ки, промежині, прямій кишці, сім'я-
них міхурцях.
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Ектопія статевого члена — рідкісна ано-
малія розвитку, при якій у новонародже-
ного спостерігається роздвоєна калит-
ка з нормальними яєчками та статевий
член невеликих розмірів, який звисає
поза калиткою.

Ектопія яєчка — відхилення яєчка в про-
цесі внутрішньоутробного розвитку від
нормального шляху опущення із заоче-
ревинного простору у калитку. Яєчко
опиняється під шкірою стегна, проме-
жини, надлобкової ділянки або у про-
тилежній половині калитки.

Ектопія передміхурової залози — анома-
лія розвитку, для якої характерне роз-
ташування окремих часток передміху-
рової залози у різних відділах сечівни-
ка, статевого члена, шийці сечового мі-
хура, між сім'яними міхурцями.

Енуклеація яєчок — вилущування парен-
хіми яєчок.

Енурез — нічне нетримання сечі.
Епідидимектомія — видалення придатка

яєчка.
Епідидиміт — запалення придатка яєчка.
Епідидимоорхіт — запалення яєчка і при-

датка яєчка.
Епіспадія — природжена відсутність перед-

ньої стінки сечівника.
Епіцистостомія — створення надлобкової

сечоміхурової нориці.
Епіцистотомія — розкриття сечового мі-

хура над лобком.
Еритроцитурія — наявність еритроцитів

при мікроскопічному дослідженні сечі.

Ізостенурія — монотонність ВЩС, відсут-
ність її коливань у достатньо широких
межах. Поєднання останньої з гіпосте-
нурією називається гіпоізостенурією.

Імпотенція (еректильна дисфункція) —
неспроможність здійснити статевий акт,
відсутність ерекції.

Інфравезикальна обструкція — перешко-
да відтіканню сечі нижче від сечового
міхура.

Ішурія — затримка сечовипускання.

Каверніт — запалення кавернозних тіл
статевого члена.

Кавернозний — печеристий.
Калитка — мішкоподібний шкірно-м'язо-

вий утвір у ділянці промежини чолові-
ка, в якому містяться яєчка та їхні при-
датки.

Капсула Шумлянського—Боумена склада-
ється з вісцерального листка, який тіс-
но прилягає до капілярних петель су-
динного клубочка, і парієтального лист-
ка. Судинний клубочок разом з капсу-
лою функціонує як орган ультрафільт-
рації.

Карбонатурія — висока концентрація ка-
рбонатів у сечі.

Карбункул нирки — гнійно-некротичне
вогнище в паренхімі нирки.

Кастрація — видалення яєчок із придат-
ками з обох боків.

Кільцеподібний сечовід — надзвичайно
рідкісна вада розвитку, при якій сечо-
від в середній третині скручений у ви-
гляді кільця.

Кімоурографія — дослідження скорочува-
льної здатності сечових шляхів при ви-
дільній урографії чи ретроградній уре-
теропієлографії за допомогою спеціаль-
ної ґратки.

Кінематоурографія — дослідження рухової
функції сечових шляхів за допомогою
рентгенівських променів і кінозйомки.

Кіркова речовина нирки — гломерули і
звивисті відділи проксимальних і дис-
тальних канальців разом із інтерсти-
ційною сполучною тканиною, що її ото-
чує і яка містить кровоносні, лімфатич-
ні судини, нерви.

Кіста сечівника природжена — спостері-
гається дуже рідко. Утворення таких
кист є наслідком закупорювання або
облітерації вивідної протоки бульбо-
уретральних залоз.

Клапани сечовипускного каналу (сечівни-
ка) — природжені складки його стінки
у ділянці сім'яного горбика.

Кліренс-тест — проба, що характеризує сту-
пінь очищення крові нирками.

Колікуліт — запалення сім'яного горбика.
Контрактура шийки сечового міхура —

розвиток фіброзної тканини у м'язово-
му та підслизовому шарах шийки сечо-
вого міхура.

Коралоподібний камінь нирки — камінь з
відростками, що заповнює чашечково-
мискову систему нирки.

Крипторхізм — затримка опущення яєчок
на тому чи іншому етапі опущення у.
калитку.

Кріохірургія сечового міхура і передміху-
рової залози — руйнування патологіч-
них ділянок у цих органах шляхом їх
заморожування.

Лейкоплакія сечових шляхів — біла бляш-
ка, що складається з багатошарового
зроговілого епітелію.

Лейкоцитурія — наявність збільшеної кі-
лькості лейкоцитів при мікроскопіч-
ному дослідженні сечі.

Лімфангіоаденографія — одержання рент-
геноконтрастного зображення лімфатич-
них судин і вузлів.

Ліпурія — жир у сечі.
Люмботомія — розкриття заочеревинного

простору розрізом у поперековій ділянці.
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L-подібна нирка — зрощення одної нирки,
яка розташована в звичайному місці, з
другою ниркою під прямим кутом, упо-
перек хребта.

Меатотомія — розтин зовнішнього отвору
(меатуса) сечівника.

Мегауретер — природжене розширення
всього сечоводу.

Мікроцист — малий (зморщений) сечовий
міхур.

Міхурово-сечовідний рефлюкс — захворю-
вання, яке зумовлене вадою розвитку
міхурово-сечовідного сегменту і хроні-
чним запаленням.

Мозкова речовина нирки — комплекс, утво-
рений петлями Генле, збірними трубо-
чками і протоками Белліні.

Монорхізм — природжена відсутність од-
ного з яєчок.

Мультикістоз нирки — аномалія розвитку,
при якій паренхіма однієї із нирок по-
вністю заміщена великими кістами, се-
човід закінчується сліпо, нирка не фун-
кціонує. На відміну від полікістозу дана
аномалія однобічна.

Некронефроз — некроз канальців мозко-
вої речовини нирки.

Некроспермія — переважання в сім'яній
рідині нежиттєздатних сперматозоїдів
при достатній кількості останніх.

Некротичний папіліт — виразково-некро-
тичне ураження сосочків пірамід моз-
кової речовини нирки.

Нетримання сечі — самовільне її виділен-
ня без позиву до сечовипускання. Воно
може бути природженим і набутим.

Нервово-м'язова дисплазія сечоводу —
найбільш часта і тяжка аномалія роз-
витку верхніх сечових шляхів. Це є при-
роджений недорозвиток його нервово-
м'язових елементів у поєднанні з вузь-
кістю передміхурового, юкставезикаль-
ного або інтрамурального відділів сечо-
воду.

Неутримання сечі — мимовільне виділен-
ня сечі внаслідок імперативного пози-
ву до сечовипускання.

Нефректомія — видалення нирки.
Нефрон — структурно-функціональна оди-

ниця ниркової тканини. Кожний неф-
рон складається зі судинного клубочка
— гломерули, капсули клубочка і нир-
кових канальців.

Нефрографія — одержання зображення
паренхіми нирки, насиченої рентгено-
контрастною речовиною.

Нефролітіаз — сечокам'яна хвороба.
Нефролітотомія — видалення каменя ни-

рки через розріз її паренхіми.
Нефропексія — фіксація нирки для лікві-

дації її патологічної рухливості.

Нефропієлостомія — дренування миски
нирки через розріз у її паренхімі.

Нефроптоз — опущення нирки.
Нефросклероз — зморщення нирки внаслі-

док розвитку в ній рубцевої тканини.
Нефроуретеректомія — видалення нирки

зі сечоводом.
Ніктурія — зміна відношення денного діу-

резу до нічного (у здорової людини до-
рівнює 3:1 або 4:1) на користь нічно-
го діурезу.

Нирка — парний бобоподібної форми ор-
ган, розташований у заочеревинному
просторі по обидва боки від хребта на
рівні XII грудного-П поперекового хреб-
ців.

Ниркова миска — частина верхніх сечо-
вих шляхів, що збирає сечу, яка виділя-
ється ниркою і надходить із чашечок
для подальшого транспорту по сечово-
ду у сечовий міхур.

Ниркові канальці — продовження гломе-
рулярної частини нефрона, довгі трубо-
чки з одношаровими стінками. Послі-
довно розрізняють: проксимальний зви-
вистий канадець, що переходить у пря-
мий, а потім у петлю Генле (складаєть-
ся з тонкого низхідного сегмента і тов-
стого висхідного). Петля Генле перехо-
дить у дистальний звивистий канадець.
Дистальні звивисті канальці ділянок
сполучаються зі системою збірних тру-
бочок, які, зливаючись, утворюють кана-
льці (протоки) Белліні, що відкривають-
ся порами на вершині сосочка.

Нормоспермія— стан, при якому всі пара-
метри спермограми не виходять за межі
норми.

Оксалурія — висока концентрація оксала-
тів у сечі.

Олігакіурія — патологічно зменшена час-
тота сечовипускання, яка спостерігаєть-
ся при порушенні спінальної іннервації
сечового міхура.

Олігозооспермія — патологічний стан, при
якому концентрація сперматозоїдів ста-
новить менш ніж 20 млн/мл або менш
ніж 40 млн в еякуляті.

Олігурія — діурез менш ніж 0,5 л на добу.
Операція Бергмана — вирізання оболонок

яєчка при гідроцелє.
Операція Боарі — заміщення тазового від-

ділу сечоводу трубчастим шматком зі
сечового міхура.

Операція Вінкельмана — розтин оболонок
яєчка, вивертання і зшивання їх позаду
яєчка при гідроцелє.

Операція Іванисевича — перев'язка і роз-
тин яєчкової вени.

Операція Лідського—Мілліна — позалоб-
кове видалення вузлів при доброякіс-
ній гіперплазії передміхурової залози.
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Операція Майдля—Міхельсоиа — анасто-
моз екстрофованого сечового міхура зі
сигмоподібною кишкою.

Операція Сапожкова — скальпування ста-
тевого члена при раку.

Операція Соловова — інвагінація сечівни-
ка в шийку сечового міхура.

Операція Хольцова — вирізання частини
сечівника із зшиванням його кінців.

Операція Шевассю — видалення заочере-
винних лімфатичних вузлів.

Опсіурія — запізніле, сповільнене (через
добу і більше) виділення великої кіль-
кості сечі після вживання надмірної
кількості рідини.

Орхектомія — видалення яєчка.
Орхипексія — фіксація яєчка в калитці.
Орхіт — запалення яєчка.

Паранефрит — запалення навколонирко-
вої жирової клітковини.

Парафімоз — защемлення головки стате-
вого члена вузькою крайньою плоттю.

Парацистит — запалення тазової клітко-
вини навколо сечового міхура.

Педункуліт — запалення в клітковині су-
динної ніжки нирки.

Передміхурова залоза — орган, що розта-
шований під сечовим міхуром і оточує
початковий (простатичний) відділ сечі-
вника.

Підковоподібна нирка — двобічна дисто-
пія нирок із зрощенням їх між собою
зазвичай нижніми, а рідше (у 10%) вер-
хніми полюсами. Між зрощеними нир-
ками є перешийок із фіброзної тканини
або кіркового шару ниркової паренхі-
ми.

Пієлографія антеградна — метод одержан-
ня зображення чашечково-мискової си-
стеми нирки шляхом безпосереднього
введення в неї рентгеноконтрастної ре-
човини.

Пієлографія ретроградна — метод одер-
жання зображення чашечково-мискової
системи нирки шляхом наповнення її
рентгеноконтрастною речовиною по се-
човоду.

Пієлоендоскопія — огляд внутрішньої по-
верхні миски і чашечок нирки за допо-
могою ендоскопічного інструмента.

Пієлонефрит — інфекційно-запальний про-
цес у мисці і паренхімі нирки.

Пієлорентгеноскопія — рентгеноскопія
ниркової миски, наповненої рентгеноко-
нтрастною речовиною.

Пієлостомія — дренування миски через
розріз її стінки.

Піонефроз — гнійне розплавлення парен-
хіми нирки.

Піоспермія — гній у спермі.
Піурія — гній у сечі.
Пневматурія — газ у сечі.

Пневмопієлографія — метод одержання
зображення чашечково-мискової систе-
ми нирки, наповненої газом.

Пневморен — метод одержання рентгено-
контрастного зображення тіні нирки
шляхом уведення газу в навколонир-
ковий простір.

Пневморетроперитонеум — метод одержан-
ня рентгеноконтрастного зображення
тіней заочеревинних органів шляхом
введення газу в передкрижову клітко-
вину.

Подвоєння сечового міхура — аномалія
розвитку, при якій існує перетинка між
правою і лівою або верхньою і нижньою
половинами сечового міхура. При пов-
ному подвоєнні права та ліва половини
мають шийку. Таке подвоєння поєдну-
ється з подвоєнням сечівника. При не-
повному подвоєнні сечовий міхур має
одну шийку і сечівник.

Подвоєння сечовипускного каналу — ано-
малія розвитку, що може спостерігатись
при подвоєнні статевого члена та без
нього. При повному подвоєнні додатко-
вий сечівник відходить від шийки се-
чового міхура та відкривається на го-
ловці або тілі статевого члена. При не-
повному подвоєнні додатковий сечівник
відходить від основного і закінчується
сліпо або відкривається на головці, тілі
статевого члена.

Подвоєння статевого члена — рідкісна
аномалія розвитку. Подвоєння може
бути повним (два статевих члени і два
сечівники) і неповним (два статевих
члени зі сечівниковим жолобом у ко-
жному).

Полакіурія — часте сечовипускання.
Полікістоз нирок — аномалія, яка характе-

ризується наявністю у паренхімі обох ни-
рок численних кіст різного розміру і кі-
лькості, зі серозним або желеподібним
вмістом. Між кістами є тонкі прошарки
ниркової паренхіми і сполучної тканини.

Полімегакалікс — природжені множинні
шароподібні чашечки нирки, що набу-
вають такого вигляду внаслідок недо-
розвинення ниркових пірамід, приро-
дженої відсутності ниркових сосочків.
При цій аномалії немає уростазу, збіль-
шена кількість розширених чашечок,
розміри нирки нормальні.

Поліурія — діурез понад 2 л на добу.
Поліорхізм — наявність додаткового яєч-

ка з однієї або обох сторін.
Пріапізм — патологічна тривала ерекція

статевого члена.
Проба Зимницького — визначення обсягу

і густини порцій сечі, що беруться ко-
жні три години протягом доби.

Простатектомія — видалення передміху-
рової залози.
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Простатит. — запалення передміхурової
залози.

Простатографія — метод одержання рент-
геноконтрастного зображення передмі-
хурової залози.

Простаторея — виділення з простати по
сечівнику незначної кількості білуватої
рідини наприкінці акту сечовипускан-
ня, при дефекації або натужуванні. На-
явність простатореї підтверджується
при мікроскопії виділень.

Протеїнурія — наявність білка в сечі.
Придаток яєчка — довгастий орган зав-

довжки 5...6 см, завширшки 0,5...1 см,
що прилягає до верхнього полюса і зад-
ньої поверхні яєчка.

Радіоізотопна ренографія — дослідження
функції нирок за допомогою радіоакти-
вних ізотопів.

Радіоізотопне сканування — одержання
зображення органа, насиченого радіоак-
тивним ізотопом.

Резекція нирки — видалення частини ни-
рки.

Резекція сечового міхура — видалення
частини сечового міхура.

Ретрокавальний сечовід — вада, при якій
верхня третина правого сечоводу спіра-
леподібно спереду назад охоплює ниж-
ню порожнисту вену.

Ретроіліальний сечовід — розташування
сечоводу позаду здухвинних судин.

Рефлюкс мисково-нирковий — зворотнє
надходження сечі з чашечково-миско-
вої системи в паренхіму нирки.

Рефлюкс міхурово-сечовідний — зворотнє
надходження струменя сечі зі сечового
міхура у сечовід.

Семіпома — пухлина із сім'япродукуючих
клітин канальців яєчка.

Сеча — кінцевий продукт діяльності ни-
рок, спрямований на підтримання ста-
більності внутрішнього середовища.

Сечові шляхи — сукупність анатомічних
утворів, у яких накопичується і якими
виводиться сеча.

Сечовід (ureter) — довгий і вузький труб-
частий орган, що з'єднує миску зі сечо-
вим міхуром і розташований у заоче-
ревинному просторі.

Ureter duplex — сечовід, подвоєний по всій
довжині, який закінчується у сечовому
міхурі окремим вічком.

Ureter fissus — сечовід, якій є подвоєним,
але з'єднується та закінчується в сечо-
вому міхурі одним вічком.

Сечовідно-міхуровий сегмент складається
із юкставезикальної ділянки сечоводу
(3...4 см його термінального відділу),
стінки сечового міхура зі сечоводом, що
проходить у його товщі і закінчується

сечовідним вічком. До складу сечовід-
но-міхурового сегмента входять трику-
тник сечового міхура і задня уретра.

Сечовий міхур — орган, в якому розрізня-
ють середню частину, або тіло, верхівку,
дно і шийку, яка переходить у сечови-
пускний канал (сечівник). У ньому на-
копичується сеча.

Сечовипускний канал (сечівник) — у чо-
ловіків трубка завдовжки 18...21 см, яка
починається від сечового міхура і закін-
чується зовнішнім отвором на головці
статевого члена. Через сечівник виво-
диться сеча, а також проходить сім'я, яке
надходить у сечовипускний канал че-
рез ductus ejaculatorius. Жіночий сечо-
випускний канал починається від сечо-
вого міхура і є трубкою завдовжки 3,5...4
см, дещо вигнутою назад.

Сім'явиносна протока — довгий (ЗО... 35 см)
і вузький (зовнішній діаметр 0,3...0,5 см,
у розрізі 0,1...0,2 см) трубчастий орган,
що сполучає придаток яєчка зі сечовипу-
скним каналом і сім'яним міхурцем.

Сім'яний міхурець — парний орган непра-
вильної форми, розміром у середньому
6x4 см. Він розташований ззаду і ниж-
че від сечового міхура, над передміху-
ровою залозою.

Смегмоліти — затвердіння смегми у вигля-
ді "каменів" під крайньою плоттю.

Синорхізм — природжене зрощення обох не-
опущених з черевної порожнини яєчок.

Синдром яєчкової вени — перетиснення
правого сечоводу венами яєчка.

Солітарна кіста нирки — порожнина у
паренхімі нирки, наповнена рідиною.

Сперматограма — результат комплексно-
го дослідження складу еякуляту.

Сперморея — виділення зі сечівника при
натужуванні густої білувато-жовтої рі-
дини (сперми) поза статевим актом без
ерекції та еякуляційних поштовхів.
При мікроскопії виділень в них вияв-
ляють сперматозоїди.

Сперматурія — наявність сперматозоїдів в
сечі.

Странгурія — утруднення сечовипускання
в поєднанні з його почастішанням і бо-
лючістю.

Судинний клубочок — утвір, якій склада-
ється приблизно із 50 капілярних пе-
тель і оточений капсулою Шумлянсь-
кого-Боумена так, що залишається лише
невеликий отвір — васкулярний полюс,
через який проходять приносна і вино-
сна артеріоли.

Сфінктерометрія — визначення тонусу
сфінктерів сечового міхура.

S-подібна нирка — зрощена нирка, яка
розташована по один бік від хребта; во-
рота скеровані в різні сторони.
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Тератоспермія — патологічний стан, при
якому понад 50% сперматозоїдів хара-
ктеризуються патологічною морфологі-
єю.

Томонефрографія — метод одержання по-
шарового зображення паренхіми нирки,
насиченої рентгеноконтрастною речови-
ною.

Томоурографія — метод одержання поша-
рового рентгенологічного зображення
сечових шляхів.

Трансуретральная електрорезекція — ме-
тод видалення частини сечового міхура
чи передміхурової залози за допомогою
резектоскопа.

Уратурія — висока концентрація солей
сечової кислоти в сечі.

Уремія — інтоксикація, зумовлена підви-
щенням вмісту в крові продуктів біл-
кового обміну.

Уретерит — запалення сечоводу.
Уретерографія — метод одержання рент-

геноконтрастного зображення сечоводу.
Уретерокалікоанастомоз — сполучення

сечоводу з нижньою чашечкою нирки.
Уретерокутанеостомія — пересадження

сечоводів на шкіру живота.
Уретероліз — вивільнення сечоводу зі спа-

йок.
Уретеролітотомія — оперативне видален-

ня каменю зі сечоводу через розріз у
поперековій ділянці.

Уретеросигмоанастомоз — пересадження
сечоводів у сигмоподібну кишку.

Уретеростомія — створення нориці сечо-
воду.

Уретероцеле — кістоподібний випин інтра-
мурального відділу сечоводу у просвіт
сечового міхура.

Уретероцистоанастомоз — пересадження
сечоводу в іншу ділянку сечового міху-
ра.

Уретрит — запалення сечівника.
Уретрографія — метод одержання рентге-

ноконтрастного зображення сечівника.
Уретрорагія — виділення крові зі зовніш-

нього отвору сечівника.
Уретроскопія — огляд внутрішньої повер-

хні сечовипускного каналу.
Уретротомія — розтин сечівника.
Урикурія — стійка наявність сечової кис-

лоти в сечі.
Урографія видільна (екскреторна) — ме-

тод одержання зображення нирок і се-
чових шляхів шляхом введення в орга-
нізм рентгеноконтрастної речовини, що
виділяється нирками.

Уролітіаз — сечокам'яна хвороба.
Урофлоуметрія — метод оцінки сечовипу-

скання за об'ємною швидкістю потоку
сечі.

Фімоз — звуження передньої шкірочки
(крайньої плоті), що не дає змогу оголи-
ти головку статевого члена.

Форнікальний апарат — анатомо-функці-
ональний утвір, що складається зі скле-
піння чашечки з епітеліальним покри-
вом (уротелій), форнікального м'язово-
го сфінктера (сфінктер склепіння), м'я-
за, що підіймає склепіння (леватор), клі-
тковини нпркового-синуса, сітки елас-
тичних волокон та інтерстиційної спо-
лучної тканини, що містить багато нер-
вових елементів, кровоносних і лімфа-
тичних судин.

Фосфатурія — висока концентрація фос-
фатів у сечі.

Фунікуліт — запалення сім'яного канати-
ка.

Фунікулоцеле — водянка оболонок сім'я-
ного канатика.

Фунікулотомія — розтин сім'яного кана-
тика.

Хілурія — наявність лімфи в сечі.
Хромоцистоскопія — дослідження функ-

ції нирок і верхніх сечових шляхів при
цистоскопії шляхом введення в орга-
нізм барвника і спостереження за ви-
діленням його з вічок сечоводів.

Циліндрурія — наявність циліндрів у сечі.
Цисталгія — розлади сечовипускання без

об'єктивних ознак ураження сечового
міхура.

Цистектомія — видалення сечового міхура.
Цистит — запалення сечового міхура.
Цистографія — метод одержання рентге-

ноконтрастного зображення сечового
міхура.

Цистометрія — вимірювання тонусу сечо-
вого міхура.

Цистоскопія — огляд внутрішньої поверх-
ні сечового міхура.

Цистоцелє — випин сечового міхура при
опущенні передньої стінки піхви.

Цитологічне дослідження сечі — мікроско-
пія осаду сечі для виявлення атипових
клітин.

Штопороподібний сечовід — вада розвит-
ку, при якій сечовід скручений у вигля-
ді штопору.

Юкстамедулярні нефрони — нефрони, які
майже цілком розташовані у мозковій
частині нирки. їхні клубочки розміще-
ні на межі між кірковою і мозковою ре-
човиною (у кортико-медулярній зоні), а
петля Генле майже межує з нирковим
сосочком.

Яєчко — парна чоловіча статева залоза, яка
розташована у калитці, розміри якого
становлять пересічно 5x3 см.
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