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���%��������!�����

��@��;?��
	� ������!�����*� ��6�2�(���������'
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	�
� 
������������ ������ 

1-�� 
����-
�� 

2-�� 
����-
�� 

1 2 3 4 5 
1  ��	�������������� — — + 
2  �	������������������������ — + + 
3   �	���������!���� — + + 
4   �	��	�������!���� + — — 
5   �	�����������!���������������� + — — 
6  "�#�$������������� — — + 
7   �	������������!���������������� — + + 
8   �	������������������� + — — 
9   �	�������������������� — + + 
10   �	��������������$���������� + — — 
11   �	���������������$���������� — + + 
12   �	��������������$������������������� + — — 
13  %���������$��������������#� + + — 
14   �	������������&��'�����$������� + + — 
15  %���������������$������� — + + 
16  �	�������$����������������� + + — 
17   �	����������������'�����$������� + + — 
18  "����(���������������'�����$������� — + — 
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'����<B���?�+�@����

1 2 3 4 5 
19  "������������'�����	������ — + — 
20   �	������������'�������#����#��� + — — 
21   �	��������������#��� + — — 
22   �	�������������#�)��� — + — 
23  "�������������'�����	������ — + — 
24  "�����������������	�#��� + — — 
25  *����������������#��� — + — 
26  "�������������������� + — — 
27  *����������������#��� — + — 
28  *�������������)�	�����$�������������� — + — 
29  +������������������� — — + 
30   �$��������������������� + — — 
31  "�����������������	���������� — + — 
32  "������������'�����	������ — — + 
33  ,���������������#��� + — — 
34  "���������#������	���� + — — 
35  -�!�������#������	��������#�!��# + + — 
36  -�!���������������'�����$������� + + — 
37  ,��������������#��� + — — 
38  "����������#������$���������������� + — — 
39  "�����������������	�$����� + — — 
40   ���	���$����������������� + — — 
41  -�����������������������.-���������� — — + 
42  -�!�����������&��'�����$������� + + — 
43  -�!�������#/�	�� + + — 
44  -�!���������������	� + + — 
45  -�!����������!�������������������	�#�

�	�!����0 
+ + — 

46   �	�������������)��������� — — + 
47  +������������)���������������'�����

������ 
— + — 

48  "���������	������������ — + — 
49  1���������	�����������)�� — + — 
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Перед тим як приступати до розгляду методів зав�язування окремих
видів вузлів, необхідно зупинитися на термінології, яку будемо викори-
стовувати в даному роз-
ділі. Цей вступ дозволить
лікарю-інтерну швидко
розібратись у визначенні
окремих понять. На ма-
люнку 271 представлено
схему понять, що застосо-
вуються в даній праці. З
цього малюнка видно, що
хворій нижче пупця (а)
зроблено повздовжній
нижньо-серединний роз-
різ шкіри (б), який оточе-
ний правим (в) і лівим (г)
операційним полем. Рану
зашито одною ниткою, що
має два � правий (е) та
лівий (д) � вільних кінці.

Після зашивання країв
рани (мал. 272) хірург, що
розміщується спиною до
глядача (на мал. 272 не
зображений), в ліву кисть
(а) захоплює ліву нитку (е),
а в праву кисть (м) бере
праву нитку (б) і кладе на
ліву лігатуру (е).

На малюнку 273 зоб-
ражено будову академіч-
ної петлі та вузла: перший
(в) і другий (г) вузли ма-

   

а 

б 
в 
г 

 д 
 е 
 ж 
 з 

 и 
 к 
 л 
 м 

Мал. 272. Висхідне положення ниток і пальців
кистей рук: а � ліва кисть; б � права нитка;
в � праве операційне поле; г � рана; д � ліве
операційне поле; е � ліва нитка; ж � вказівний
(ІІ) палець; з � великий (І) палець; и � середній

(ІІІ) палець; к � безіменний (ІV) палець;
л � мізинець (V); м � права кисть.

                           а   б  в  г  

  е  д 
Мал. 271. Схема понять, що застосовуються

в розділі:
а � пупок; б � нижньо-серединний розріз;

в � праве операційне поле; г � ліве операційне
поле; д � ліва нитка; е � права нитка.
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ють першу (а) та другу петлі (б), що складаються з двох кінців ниток, які
переплетені між собою особливим способом.

Класифікація методів зав�язування вузлів
Для сполучення країв тканин рани можна використовувати такі види

вузлів: а � несправжній, б � хірургічний (подвійний), в � простий (жіно-
чий) і г � морський (мал. 274).

Несправжній вузол утворюється при зав�язуванні на одній нитці
декількох вузлів або перекручуванні лігатур. У зв�язку з цим, під час
операції чи після її закінчення виникає спонтанне послаблення вузла
або його розв�язування, тому для використання цей вузол не придатний.

Хірургічний (подвійний) вузол передбачає подвійне перехрещен-
ня нитки, надійне утримування країв рани з дуже високою тенденцією
до розходження, тому його найкраще застосовувати для фіксації стінок
тіла або шийки матки. Він не придатний для лігування окремих судин
малого діаметра. Після зав�язування першого хірургічного вузла другий
вузол повинен бути подвійним. І. В. Слєпцов, Р. А. Черников (2000) ствер-
джують, що недоцільно хірургічний вузол фіксувати простими чи морсь-

кими вузлами. Справа в тому, що
перший хірургічний вузол має два пе-
реплетення ниток, а простий та морсь-
кий вузли � одне. Різна довжина пе-
тель викликає деформацію та послаб-
лення подвійного хірургічного вузла,
на який додатково діють сила натягу
тканин та пружність ниток. Дестабі-
лізацію першого хірургічного вузла
чудово видно при великому розхо-

дженні країв рани та ви-
користанні монофіламен-
тних ниток. Тому після
зав�язування першого по-
двійного переплетення
ниток другий вузол пови-
нен бути не простим, а
подвійним � хірургічним
чи академічним.

   
          петлі                     вузли 

 І 

 ІІ 
 І 
 ІІ 

 а 

 б 
 в 
 г 

Мал. 273. Академічні перші (а)
і другі (б) петлі та перший (в)

і другий (г) вузли.

а                   б                    в                  г
Мал. 274. Види вузлів:

а � несправжній; б � хірургічний (подвійний);
в � простий (жіночий); г � морський.
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Простий (жіночий) вузол передбачає поодиноке перехрещення нит-
ки, має властивість спонтанно послаблюватись, тому його застосову-
ють самостійно під час лігування судин малого діаметра, при невеликій
глибині рани і відсутності натягу тканин. Найчастіше його комбінують,
як другий вузол, з першим морським або простим.

Морський вузол передбачає поодиноке перехрещення нитки, має
властивість затягуватись тугіше під впливом тиску навколишніх тканин,
тому його застосовують самостійно під час лігування судин великого
діаметра, глибоких ран з натягом країв середнього ступеня. Зволожений
морський вузол здатний самостійно послаблюватись.

Б. О. Мільков, Г. П. Шамрей, І. Ю. Полянський та співавтори (1992)
стверджують, що при затягуванні вузла (мал. 275) сума векторів сил
повинна дорівнювати нулю
(а) або бути спрямованою у
бік тканин (б). При цьому
лінія натягування ниток по-
винна бути прямою чи повер-
неною згином у бік тканин. У
тих випадках, коли вектор сил
спрямований у протилежний
(від тканин) бік (в), при зав�я-
зуванні вузла може виникну-
ти відрив лігатури разом із су-
диною.

Нині використовують де-
кілька способів зав�язування
першої петлі: а) в глибині
рани � за допомогою вказів-
них пальців обох кистей рук
(мал. 276); б) для поверхне-
вих ран � великим пальцем
одної руки і вказівним паль-
цем другої кисті (мал. 277);
в) для з�єднання країв ран з ве-
ликим розходженням країв �
великими пальцями обох рук,
що вперлися один в одного

 

 а 

 б 

 в 

Мал. 275. Розподіл вектора сил при
лігуванні судин (за Мільковим та співавт.):
а � дорівнює нулю; б � спрямований у бік
тканин; в � спрямований від тканин.
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міжфаланговими суглобами (мал. 278);
г) для сполучення країв рани, уражених
запальним процесом, � двома вказівни-
ми пальцями, що вперлися один в одно-
го п�ясно-фаланговими суглобами
(мал. 279); д) в дуже глибокій рані � од-
ним вказівним пальцем, що вперся в
петлю (мал. 280), та інші.

І. В. Слєпцов, Р. А. Черников (2000)
стверджують, що в тих випадках, коли
нитки зволожені, хірург при зав�язу-
ванні першої петлі повинен користува-
тись такими додатковими методами:
1) обвивання нитки навколо вказівного
пальця (мал. 281 а), фіксація обвитої
нитки великим пальцем (мал. 281 б),
зав�язування петлі найдовшим (се-
реднім) пальцем (мал. 281 в); 2) утриму-
вання нитки великим та вказівним паль-
цями, обвивання її навколо мізинця й
безіменного пальця та фіксація до до-
лонної поверхні кисті (мал. 282); 3) об-
вивання нитки навколо мізинця, без-
іменного та середнього пальців, фікса-
ція її між великим і вказівним пальцями
та зав�язування долонною поверхнею
пальців цієї кисті (мал. 283).

Мал. 276. Зав�язування першої
петлі вказівними пальцями

обох кистей.

Мал. 278. Зав�язування першої
петлі великими пальцями обох

кистей.

Мал. 277. Зав�язування першої
петлі великим пальцем одної
руки і вказівним пальцем

другої кисті.

Мал. 279. Зав�язування першої
петлі сполученими вказівними

пальцями обох кистей.

Мал. 280. Зав�язування першої петлі
одним вказівним пальцем, що вперся

в петлю.
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 а 

 б 

 в 
Мал. 281. Обвивання нитки

навколо вказівного пальця (а),
фіксація обвитої нитки великим
пальцем (б), зав�язування

хірургічного вузла (в) середнім
пальцем правої кисті

(за Слєпцовим, Черниковим).

Мал. 282. Утримування нитки
великим та вказівним пальцями,
обвивання її навколо мізинця й
безіменного пальця та наступна
фіксація до долонної поверхні

лівої кисті.

Мал. 283. Обвивання нитки
навколо мізинця, безіменного та
середнього пальців, фіксація її між
великим і вказівним пальцями та
зав�язування долонною поверхнею
пальців кисті (за Слєпцовим,

Черниковим).

Ступінь затягування вузла словами дуже важко означити у зв�язку з
тим, що він встановлюється м�язовими відчуттями хірурга. Тільки з ча-
сом виникає відчуття, як зав�язувати вузли не дуже сильно і не дуже
слабо. Якщо лігатури стягнуто слабо, то не відбудеться тісного контакту
між краями рани на всьому її протязі. При дуже сильному стягуванні
ниток може припинитись кровотік, виникнути гіпоксія і некроз країв
рани або прорізування самого шва.

Якщо вузол розташовується безпосередньо над раною, він тисне між
її краями, роз�єднує їх і перешкоджає процесу загоєння (мал. 284). Тому
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зараз вважається загальноприйнятим, що при накладанні обвивного вер-
тикального шва вузол повинен розміщуватись не над лінією розрізу, а
збоку від рани (мал. 285).

Що необхідно зробити, щоб вузол розташовувався не над центром
рани, а збоку від неї? Для цього М. С. Знаменський (1965) пропонує

зав�язати перший вузол та тягнути
нитки перпендикулярно до країв
рани не до кінця, а тільки до стикан-
ня його із шкірою (мал. 286). Права
рука повертає лігатуру вбік, робить
півколо горизонтально до поверхні
шкіри, перетягує вузол з центру рани
в сторону хірурга (мал. 287). Після
цього права і ліва руки вказівними
пальцями тягнуть лігатури в проти-
лежні боки (мал. 288). І. В. Слєпцов,
Р. А. Черников (2000) для швидкого
переміщення вузла з центру рани в

Мал. 284. Неправильне розташування
вузла над раною (за Золтаном).

Мал. 285. Правильне розташування
вузла збоку від рани (за Золтаном).

Мал. 288. Зав�язування першого
вузла збоку від рани

(за Знаменським).

Мал. 286. Формування першої петлі
над раною (за Знаменським).

Мал. 287. Перетягання нитки і
петлі над поверхнею шкіри
і рани (за Знаменським).
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бік операційного поля рекомендують таке: сформувати перший вузол та
затягнути його до контакту з шкірою (мал. 289 а), натиснути на нитку
поблизу вузла вказівним пальцем одної руки (для правих петель � пра-
вої, для лівих � лівої). Одночасно другою рукою перетягнути поперек
лінії розрізу (приблизно на 90°) інший кінець нитки і розташувати її під
кутом 45° до поверхні рани, після чого зав�язати перший вузол збоку від
рани (мал. 289 б). Для того щоб перший вузол не повернувся в початко-
ве положення під час формування наступних петель, автори пропону-
ють, щоб обидві кисті рук знаходились на тій половині операційного
поля, де був зав�язаний перший вузол (мал. 289 в). Формування другої і
третьої петель вузла потрібно проводити з постійним натягом ниток під
кутом, не більшим 45° до поверхні шкіри. Зав�язування другого і всіх
інших вузлів необхідно виконувати збоку від лінії розрізу, вздовж рани,

 

 а 

 б 

 в 

 г 

Мал. 289. Формування двох петель та зав�язування двох вузлів збоку від
рани (за Слєпцовим, Черниковим): а � формування першої петлі над раною;
б � перетягання нитки і петлі над раною та зав�язування першого вузла збоку
від лінії розрізу; в � формування другої петлі; г � зав�язування другого вузла.
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біля самої поверхні шкіри (мал. 289 г).
У той час, коли хірург затягує перший
вузол, асистент повинен двома пінце-
тами зіставляти краї шкіри на себе
(мал. 290). У результаті цих двох мані-
пуляцій краї рани піднімаються дого-
ри у вигляді валика. Після цього зав�я-
зують наступний вузол, не послаблю-
ючи натягу ниток. Слід пам�ятати, що
головне значення має перший вузол,
другий і всі наступні лише фіксують
положення першого.

Деякі автори пропонують, щоб вузол розташовувався на місці уколу
голки в тканини. Інші рекомендують розміщувати вузол на місці виколу
голки з тканин. Я. Золтан (1983) стверджував, що у випадках, коли обидва
краї рани однакової консистенції, немає значення, з якого краю розта-
шований вузол. При сполученні країв рани неоднакового характеру, на-
приклад один край товстіший, ніж другий, вузол повинен бути розташо-
ваний на щільнішому боці. Це оберігає тонший край рани від тиску вуз-
ла протягом 5-6 діб і додаткової травми під час зняття швів.

У цьому розділі наведено тільки 23 методи зав�язування вузлів. На-
багато більше їх представлено в монографіях Б. О. Мількова, Г. П. Шам-
рей, І. Ю. Полянського та співавторів �Сполучення тканин в хірургії�
(1992), Е. Е. Григор�єва �Прийоми і способи, що дозволяють надійно і
швидко зав�язувати вузли при проведенні хірургічних операцій� (1996),
І. В. Слєпцова, Р. А. Черникова �Вузли в хірургії� (2000). Підвищений
інтерес до цього питання зумовлений появою в хірургії нових шовних
матеріалів, особливо монофіламентних ниток, при використанні яких
необхідно швидко та надійно формувати по три-чотири і більше вузлів.
Перед авторами стояло завдання навести найбільш прості та надійні
методи, які зможе правильно виконувати акушер-гінеколог-початківець.

Для зав�язування вузлів ми штучно виділили палець чи пальці, за
допомогою яких буде проводитися ця маніпуляція або які відіграють
основну роль у техніці виконання. Хірург-початківець повинен перш за
все оволодіти такими методами, які виконуються функціонально
найбільш розвинутими (великим, вказівним і середнім) пальцями. Тільки
після цього можна освоювати інші методи зав�язування вузлів.

Мал. 290. Зіставлення країв рани
пінцетами під час зав�язування

вузла.
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На початку вивчення техніки зав�язування вузлів майбутній хірург
повинен використовувати напівзафарбовану синтетичну трубку, яка за
своїми якостями дуже подібна до монофіламентних ниток. Застосуван-
ня цих трубок (або товстих шнурів) дозволить швидко визначити по-
милки, які були допущені при виконанні того чи іншого методу зав�язу-
вання вузлів. Під час розв�язування петель лікар-інтерн зможе швидко
порівняти отриману петлю з тими, що наведені на початку цього розді-
лу. Тільки після досягнення автоматизму в рухах обома кистями рук
можна переходити до використання тонкого шовного матеріалу.

Для зав�язування вузлів нині застосовують такі методи: а) інстру-
ментальний; б) інструментально-пальцевий; в) пальцевий.

При пальцевому або інструментально-пальцевому методі зав�язування
вузлів завжди є небезпека втирання бактерій у нитку. При інструменталь-
ному, або аподактильному, методі ймовірність інфікування нитки зменшу-
ється, бо лігатури торкаються лише інструментами. Крім того, техніка
зав�язування вузлів затискачами набагато простіша, ніж пальцями. Інстру-
ментальне зав�язування вузлів виконується набагато надійніше і швидше,
ніж при застосуванні пальців. Зав�язати вузол затискачами не можна
тісніше, ніж це необхідно, тому він забезпечує надійність і водночас не
травмує тканини. Не менш важливою перевагою зав�язування вузлів за-
тискачами є економність, бо в цьому випадку для морського або хірургіч-
ного вузла необхідна нитка, вдвічі-втричі коротша, ніж та, що використо-
вується для пальцевого чи інструментально-пальцевого методу.

1 .  ² Í Ñ Ò Ð Ó Ì Å Í Ò À Ë Ü Í ²  Ì Å Ò Î Ä È  Ç À Â ’ ß Ç Ó Â À Í Í ß  Â Ó Ç Ë ² Â

Для того щоб акушер-гінеколог-початківець зміг зрозуміти техніку
зав�язування вузлів, ми слідом за Б. О. Мільковим, Г. П. Шамрей,
І. Ю. Полянським і співавторами (1992) поділили всі методи на окремі
етапи і проілюстрували кожен рух малюнком, який би відповідав ідеї
автора, що запропонував той або інший спосіб.

1 . 1 .  Ç à â ’ ÿ ç ó â à í í ÿ  ï å ð ø î ¿  ï å ò ë ³  ì î ð ñ ü ê î ã î  â ó ç ë à  ç à ò è ñ ê à ÷ à ì è

Н. В. Садовський (1950) запропонував зав�язування першої петлі
морського вузла проводити так:

1-й етап � фіксація затискачів у висхідному положенні (мал. 291 а).
У кожну руку беруть по затискачу. Затискачем, що знаходиться в лівій
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Мал. 291. Зав�язування першої петлі морського вузла затискачами
(за Садовським):

а � фіксація ниток затискачами; б � підведення затискача під нитку; в � обвивання
нитки навколо затискача; г � захоплення нитки затискачем;

д � протягування нитки через петлю; е � зав�язування першої петлі морського
вузла; ж � обвивання голкотримачів нитками при формуванні правих (за
годинниковою стрілкою) та лівих (проти годинникової стрілки) петель.
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кисті, захоплюють вільний кінець правої нитки, а правим затискачем
захоплюють ліву нитку і закидають на праву.

2-й етап � підведення затискача під нитку (мал. 291 б). Затиска-
чем, що знаходиться в правій руці, відпускають вільний кінець лівої
нитки і підводять знизу під ліву нитку.

3-й етап � обвивання нитки навколо затискача (мал. 291 в). Ру-
хами правої і лівої рук ліву нитку один раз обвивають за годинниковою
стрілкою навколо затискача, що знаходиться в правій руці.

4-й етап � захоплення нитки затискачем (мал. 291 г). Кінчиками
затискача, що знаходиться в правій руці, розкривають і захоплюють
вільний кінець лівої нитки.

5-й етап � протягування нитки через петлю (мал. 291 д). Кінець
захопленої лівої нитки протягують правою рукою через петлю правої
нитки.

6-й етап � зав�язування першої петлі морського вузла (мал. 291 е).
Обидві руки із затискачами перехрещують і тягнуть нитки у протилежні
боки так, щоб ліва кисть була ближче до хірурга, а права � далі. Після
цього вузол перетягують на бік рани і зав�язують другу петлю морсько-
го вузла.

На малюнку 291 ж зображено обвивання голкотримачів ниткою при
формуванні правих (за годинниковою стрілкою) та лівих (проти годин-
никової стрілки) петель.

1 . 2 .  Ç à â ’ ÿ ç ó â à í í ÿ  ä ð ó ã î ¿  ï å ò ë ³  ì î ð ñ ü ê î ã î  â ó ç ë à  ç à ò è ñ ê à ÷ à ì è

Н. В. Садовський (1950) запропонував зав�язування другої петлі
морського вузла проводити так:

1-й етап � фіксація затискачів у висхідному положенні
(мал. 292 а). Кінці затискача, що знаходиться в правій руці, кладуть на
праву нитку, зафіксовану затискачем, який тримають у лівій кисті.

2-й етап � обвивання нитки навколо затискача (мал. 292 б). Ру-
хами правої і лівої кистей обвивають праву нитку один раз проти годин-
никової стрілки навколо затискача, що знаходиться в правій руці.

3-й етап � захоплення нитки затискачем і протягування її через
петлю (мал. 292 в). Кінчиками затискача, що знаходиться в правій руці,
захоплюють вільний кінець лівої нитки і протягують її через петлю.

4-й етап � зав�язування другої петлі морського вузла (мал. 292 г).
Рухами в протилежні боки обох рук із затискачами зав�язують другу
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Мал. 292. Зав�язування другої петлі морського вузла затискачами
(за Садовським):

а � фіксація затискачів та ниток  у висхідному положенні; б � обвивання нитки
навколо затискача; в � захоплення нитки затискачем і протягування її через

петлю; г � зав�язування другої петлі морського вузла.

петлю морського вузла. При цьому руки не повинні перехрещуватись,
як це було при зав�язуванні першого морського вузла.

1 . 3 .  Ç à â ’ ÿ ç ó â à í í ÿ  ï å ð ø î ¿  ï å ò ë ³  õ ³ ð ó ð ã ³ ÷ í î ã î  â ó ç ë à
ã î ë ê î ò ð è ì à ÷ à ì è

Й. Кренер (1980), Я. Золтан (1983) пропонують після прошивання
обох країв рани протягувати нитку доти, поки над місцем уколу не зали-
шиться її короткий кінець довжиною до 20 мм. Після цього першу пет-
лю хірургічного вузла зав�язують так:
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1-й етап � обвивання нитки навколо голкотримача (мал. 293 а).
Голкотримач (Д. О. Отто) правою рукою двічі обертають за годиннико-
вою стрілкою, намотуючи навколо нього довгий кінець нитки.

2-й етап � розкривання голкотримача, захоплення нитки і про-
тягування її через подвійну петлю (мал. 293 б, в). Кінчиками голкотри-
мача, що знаходиться в правій руці, розкривають, захоплюють короткий
кінець нитки і протягують її через подвійну петлю.

3-й етап � зав�язування першої петлі хірургічного вузла (мал. 293 г).
Рухами в протилежні боки обох рук зав�язують першу петлю хірургіч-
ного вузла. Після цього вузол перетягують на бік рани, формують і за-
в�язують другу петлю простого вузла.

1 . 4 .  Ç à â ’ ÿ ç ó â à í í ÿ  ä ð ó ã î ¿  ï å ò ë ³  ï ð î ñ ò î ã î  â ó ç ë à
ã î ë ê î ò ð è ì à ÷ å ì

Я. Золтан (1983) запропонував зав�язування другої петлі простого
вузла проводити так:

1-й етап � обвивання нитки навколо голкотримача (мал. 294 а).
Голкотримач правою рукою один раз обертають проти годинникової
стрілки, намотуючи навколо нього лівою рукою із затискачем довгий
кінець нитки.

2-й етап � захоплення нитки голкотримачем і протягування її
через петлю (мал. 294 б, в). Кінчиками голкотримача, що знаходиться

 а 

 б 

Мал. 293. Зав�язування першої петлі хірургічного вузла голкотримачем
(за Кренером і Золтаном):

а � обвивання нитки навколо голкотримача; б � захоплення нитки
голкотримачем; в � протягування нитки через подвійну петлю; г � зав�язування

першої петлі хірургічного вузла.

 в 

 г 
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в правій руці, розкривають і захоплюють короткий кінець нитки та про-
тягують її через просту петлю.

3-й етап � зав�язування петлі другого простого вузла (мал. 294 г).
Рухами в протилежні боки обох рук зав�язують другу петлю простого
вузла.

Після зав�язування простого вузла і переміщення його на бік від лінії
розрізу обидві нитки перерізають двома лезами голкотримача Я. Золта-
на на відстані 10 мм над вузлом (мал. 294 д). Після перерізання лігатур
можна накладати новий шов цією ж голкою з ниткою і голкотримачем.

2 .   ² Í Ñ Ò Ð Ó Ì Å Í Ò À Ë Ü Í Î - Ï À Ë Ü Ö Å Â ²  Ì Å Ò Î Ä È
 Ç À Â ’ ß Ç Ó Â À Í Í ß  Â Ó Ç Ë ² Â

2 . 1 .  Ç à â ’ ÿ ç ó â à í í ÿ  ï å ð ø î ¿  ï å ò ë ³  ì î ð ñ ü ê î ã î  â ó ç ë à
³ í ñ ò ð ó ì å í ò à ë ü í î - ï à ë ü ö å â è ì  ì å ò î ä î ì

Б. О. Мільков, Г. П. Шамрей, І. Ю. Полянський і співавтори (1992)
застосовують комбіноване (руками та інструментами) зав�язування
вузлів. Для цього вони використовують пальці рук і голкотримач. Техні-
ка інструментально-пальцевого способу зав�язування вузлів, згідно з їх
методом, складається з таких етапів:

1-й етап � фіксація ниток у висхідному положенні (мал. 295 а).
Вказівним і великим пальцями лівої руки фіксують довгий кінець лівої
нитки. Голкотримач захоплюють правою кистю і розташовують над дов-
гим кінцем лівої нитки.

 а 

 б 

 в 

 г 
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Мал. 294. Зав�язування другої петлі простого вузла голкотримачем
(за Золтаном):

а � обвивання нитки навколо голкотримача; б � захоплення нитки голкотримачем;
в � протягування її через петлю; г � зав�язування другої петлі простого вузла;

д � перерізання ниток лезами голкотримача.
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2-й етап � початок та кінець обвивання нитки навколо голко-
тримача (мал. 295 б, в). Обвивання довгого кінця лівої нитки навколо
інструмента можна виконувати лівою кистю, одночасно повертаючи
правою рукою голкотримач за годинниковою стрілкою.

3-й етап � захоплення нитки і протягування її через петлю
(мал. 295 г, д). Розкривши кінчики голкотримача, захоплюють вільний
кінець короткої правої нитки і протягують її через петлю.

4-й етап � зав�язування першої петлі морського вузла (мал. 295 е).
Рухами обох рук нитки відводять у протилежні боки і переміщують ву-
зол вказівним пальцем лівої кисті у напрямку до тканин. Після зав�язу-
вання першої петлі морський вузол перетягують на бік рани, формують
і зав�язують його другу петлю.
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Мал. 295. Інструментально-пальцеве зав�язування першої петлі
морського вузла (за Мільковим та співавт.):

а � фіксація нитки у висхідному положенні; б, в � початок і кінець обвивання
нитки навколо голкотримача; г, д � захоплення нитки і протягування її через

петлю; е � зав�язування першої петлі морського вузла.
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Б. О. Мільков, Г. П. Шамрей, І. Ю. Полянський і співавтори (1992)
радять для зав�язування другої петлі вузла довгий кінець лівої нитки
намотувати на голкотримач, обертаючи тепер його проти годинникової
стрілки.

Застосування голкотримача для зав�язування вузлів, на нашу думку,
небезпечне, бо ізольовану голку (без нитки) можна загубити, інфікувати
чи залишити в рані під час маніпуляцій з лігатурами.

2 . 2 .  Ç à â ’ ÿ ç ó â à í í ÿ  ï å ð ø î ¿  ï å ò ë ³  õ ³ ð ó ð ã ³ ÷ í î ã î  â ó ç ë à
³ í ñ ò ð ó ì å í ò à ë ü í î - ï à ë ü ö å â è ì  ì å ò î ä î ì

М. А. Мороз (1971) запропонував інструментально-пальцевий ме-
тод зав�язування першої петлі хірургічного вузла без допомоги асистен-
та після прошивання країв рани в амбулаторних умовах, який складається
з таких етапів:

1-й етап � фіксація інструментів і нитки у висхідному положенні
(мал. 296 а). У правій кисті утримують голкотримач з голкою та всиле-
ною ниткою. У лівій руці між безіменним пальцем та мізинцем фіксу-
ють другий кінець нитки, великим і вказівним пальцями утримують
пінцет.

2-й етап � прошивання країв рани і фіксація голки пінцетом
(мал. 296 б). Правою кистю за допомогою голкотримача з голкою про-
шивають обидва краї рани на себе. Наполовину виколоту голку з друго-
го краю рани фіксують пінцетом, який утримується лівою рукою.

3-й етап � дворазове обвивання нитки навколо голкотримача
(мал. 296 в). Правою рукою кладуть голкотримач на нитку, підводять
під її вільний кінець бранші інструмента, роблять обертальні рухи, поки
не відбудеться дворазове обвивання нитки навколо голкотримача.

4-й етап � фіксація голки голкотримачем та двох кілець нитки
пінцетом (мал. 296 г). Кінчиками голкотримача фіксують вільний кінець
голки, після чого пінцетом захоплюють дві петлі нитки і скидають їх з
голки донизу.

5-й етап � витягування голки з ниткою з рани та протягування
їх через два кільця петлі (мал. 296 д). Голку з ниткою за допомогою
голкотримача, фіксованого в правій руці, витягують з правого краю рани
і протягують через два кільця хірургічної петлі.

6-й етап � фіксація нитки пінцетом і звільнення голки разом з
голкотримачем (мал. 296 е). За допомогою пінцета захоплюють нитку
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біля вушка голки, звільняють голку від нитки за допомогою відтягуван-
ня голкотримача в бік, протилежний розташуванню вушка голки.

7-й етап � фіксація нитки пальцями правої кисті (мал. 296 ж).
Праву кисть звільняють від голкотримача з голкою. Вільний від голки
кінець нитки фіксують вказівним та великим пальцями правої руки.

 

 б 

 в 

 а 
 д 

 ж 

 е 
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Мал. 296. Інструментально-пальцеве зав�язування першого
хірургічного вузла (за Морозом):

а � фіксація інструментів і нитки у висхідному положенні; б � прошивання країв
рани і фіксація голки пінцетом; в � дворазове обвивання нитки навколо

голкотримача; г � фіксація голки голкотримачем та двох кілець нитки пінцетом;
д � витягання голки з ниткою з рани та протягання їх через два кільця петлі; е �
фіксація нитки пінцетом і звільнення голки разом з голкотримачем; ж � фіксація
нитки пальцями правої кисті; з � переведення пінцета у вертикальне положення

та зав�язування першої петлі хірургічного вузла.
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8-й етап � зав�язування першої петлі хірургічного вузла (мал. 296 з).
Ліву кисть звільняють від пінцета або переводять його з горизонтально-
го у вертикальне положення (гострими браншами донизу) і фіксують до
долонної поверхні пальцями цієї руки. Після цього нитку фіксують вказів-
ним і великим пальцями правої кисті. Права і ліва руки тягнуть обидва
кінці нитки в протилежні боки і зав�язують першу ліву петлю хірургіч-
ного вузла.

Якщо пінцет утримується правою кистю, а голкотримач з голкою та
ниткою � лівою, то формується друга права петля хірургічного вузла.

3 .   Ï À Ë Ü Ö Å Â ²  Ì Å Ò Î Ä È  Ç À Â ’ ß Ç Ó Â À Í Í ß  Â Ó Ç Ë ² Â

Запропоновано дуже багато способів зав�язування пальцями про-
стих, морських і хірургічних вузлів. Для зав�язування вузлів цим спосо-
бом використовують великий, вказівний, середній та безіменний пальці
лівої й правої рук.

3 . 1 .  Ç à â ’ ÿ ç ó â à í í ÿ  ï å ð ø î ¿  ï å ò ë ³  ì î ð ñ ü ê î ã î  â ó ç ë à
â ê à ç ³ â í è ì  ï à ë ü ö å ì  ë ³ â î ¿  ð ó ê è

Н. В. Садовський (1950) запропонував такий спосіб зав�язування
першої петлі морського вузла вказівним пальцем лівої руки:

1-й етап � фіксація ниток у висхідному положенні (мал. 297 а).
Праву нитку беруть вказівним та великим пальцями правої руки, фіксу-
ють до долоні іншими пальцями цієї кисті. Ліву нитку перекидають че-
рез вказівний палець, захоплюють великим та середнім пальцями лівої
руки, фіксують безіменним пальцем та мізинцем цієї кисті й наклада-
ють на праву нитку.

2-й етап � перехрещення ниток під вказівним пальцем (мал. 297 б).
Нитку, що утримується правою рукою, підводять під випрямлений вка-
зівний палець лівої кисті. При цьому обидві нитки перехрещуються під
вказівним пальцем лівої руки ближче до його нігтьової фаланги.

3-й етап � фіксація нитки пальцем-штовхачем (мал. 297 в). Вка-
зівний палець лівої руки злегка згинають і підводять під ліву нитку, що
утримується лівою кистю. Тепер ліва нитка знаходиться на тильній по-
верхні вказівного пальця лівої руки.

4-й етап � проштовхування нитки через петлю (мал. 297 г). Вка-
зівний палець лівої руки розгинають, проштовхуючи над ним ліву нит-
ку через петлю морського вузла.
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5-й етап � фіксація нитки (мал. 297 д). Середнім пальцем лівої
руки відпускають нитку, яка залишається фіксованою безіменним паль-
цем та мізинцем, повертають його разом з кистю, розгинають, притис-
кають до ульнарного краю вказівного пальця, фіксуючи тим самим ліву
нитку під час витягання її з петлі.

6-й етап � зав�язування першої петлі морського вузла (мал. 297 е).
Великим і вказівним пальцями правої руки натягують праву нитку в
правий бік, у цей час середнім і вказівним пальцями лівої кисті тягнуть
ліву лігатуру в лівий бік, затягуючи першу петлю морського вузла. Після
цього вузол перетягують на бік рани, формують і зав�язують другу пет-
лю морського вузла вказівним пальцем правої руки.
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Мал. 297. Зав�язування першої петлі морського вузла вказівним
пальцем лівої руки (за Садовським):

а � фіксація ниток у висхідному положенні; б � перехрещення ниток
під вказівним пальцем; в � фіксація нитки пальцем-штовхачем;
г � проштовхування нитки через петлю; д � фіксація нитки;

е � зав�язування першої петлі морського вузла.
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3 . 2 .  Ç à â ’ ÿ ç ó â à í í ÿ  ä ð ó ã î ¿  ï å ò ë ³  ì î ð ñ ü ê î ã î  â ó ç ë à
â ê à ç ³ â í è ì  ï à ë ü ö å ì  ï ð à â î ¿  ð ó ê è

Н. В. Садовський (1950) запропонував такий спосіб зав�язування
другої петлі морського вузла вказівним пальцем правої руки:

1-й етап � фіксація ниток у висхідному положенні (мал. 298 а).
Праву нитку беруть великим і середнім пальцями правої руки, фіксують

 а 

 б 

 в 

 г 

 д 

 е 

Мал. 298. Зав�язування другої петлі морського вузла вказівним пальцем
правої руки (за Садовським):

а � фіксація нитки у висхідному положенні; б � перехрещення ниток
під вказівним пальцем; в � фіксація нитки пальцем-штовхачем;
г � проштовхування нитки через петлю; д � фіксація нитки;

е � зав�язування другої петлі морського вузла.
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безіменним пальцем та мізинцем до долонної поверхні цієї кисті. Ліву
лігатуру захоплюють великим та вказівним пальцями лівої руки й фіксу-
ють її іншими пальцями до долонної поверхні цієї кисті.

2-й етап � перехрещення ниток під вказівним пальцем (мал. 298 б).
Нитку, що утримується лівою рукою, підводять під випрямлений вказі-
вний палець правої руки. При цьому обидві нитки перехрещуються на
долонній поверхні вказівного пальця правої кисті ближче до його нігтьо-
вої фаланги.

3-й етап � фіксація нитки пальцем-штовхачем (мал. 298 в). Вка-
зівний палець правої руки злегка згинають і підводять його нігтьову
поверхню під праву нитку, яку утримують правою рукою. Тепер ліва
нитка знаходиться на тильній поверхні вказівного пальця правої кисті.

4-й етап � проштовхування нитки через петлю (мал. 298 г). Вка-
зівний палець правої руки розгинають, проштовхуючи праву нитку че-
рез петлю морського вузла.

5-й етап � фіксація нитки (мал. 298 д). Середнім пальцем правої
руки відпускають нитку, яка залишається зафіксованою до долонної
поверхні безіменним пальцем та мізинцем, повертають його разом з ки-
стю, розгинають, притискають до ульнарного краю вказівного пальця,
фіксуючи тим самим нитку.

6-й етап � зав�язування другої петлі морського вузла (мал. 298 е).
Перед затягуванням другого вузла кисті рук перехрещуються так, щоб
ліва рука була ближче до хірурга, а права, відповідно, далі від нього.
При цьому великим і вказівним пальцями лівої руки натягують нитку в
правий від хірурга бік, а в цей час середнім і вказівним пальцями правої
кисті тягнуть лігатуру в протилежний бік.

3 . 3 .  Ç à â ’ ÿ ç ó â à í í ÿ  ä ð ó ã î ¿  ï å ò ë ³  ì î ð ñ ü ê î ã î  â ó ç ë à
â ê à ç ³ â í è ì  ï à ë ü ö å ì  ï ð à â î ¿  ê è ñ ò ³

ï ³ ñ ë ÿ  ï å ð å ì ³ í è  í è ò î ê  ó  ð ó ê à õ

У попередньому способі перед зав�язуванням другої петлі морсько-
го вузла виникла необхідність у перехрещуванні кистей рук. Цієї не-
зручності можна уникнути, якщо перед зав�язуванням другого вузла
провести переміну ниток у руках так, щоб ліву нитку взяти у праву кисть,
а праву � в ліву. При цьому слід пам�ятати, що ліва лігатура повинна
знаходитись над правою.
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Використовуючи переміну ниток, Н. В. Садовський (1950) рекомен-
дує такі етапи зав�язування другої петлі морського вузла вказівним паль-
цем правої руки:

1-й етап � фіксація ниток у висхідному положенні (мал. 299 а).
Праву нитку беруть великим і вказівним пальцями правої руки й фіксу-
ють її іншими пальцями до долонної поверхні цієї кисті. Ліву лігатуру
захоплюють великим і середнім пальцями правої руки, кладуть на пра-

Мал. 299. Зав�язування другої петлі морського вузла вказівним пальцем
правої руки після переміни ниток в руках (за Садовським):

а � фіксація ниток у висхідному положенні; б � перехрещення ниток під
вказівним пальцем правої руки; в � фіксація нитки пальцем-штовхачем;

г � проштовхування нитки через петлю; д � фіксація нитки;
е � зав�язування другої петлі морського вузла.

 а 
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 г 
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ву нитку, фіксують безіменним пальцем та мізинцем до долонної по-
верхні цієї кисті.

2-й етап � перехрещення ниток під вказівним пальцем (мал. 299 б).
Нитку, що утримується лівою рукою, підводять під випрямлений вказі-
вний палець правої руки. При цьому обидві нитки перехрещуються на
долонній поверхні вказівного пальця правої руки ближче до його нігтьо-
вої фаланги.

3-й етап � фіксація нитки пальцем-штовхачем (мал. 299 в). Вка-
зівний палець правої руки злегка згинають і підводять його нігтьову
поверхню під праву нитку, що утримується правою рукою. Тепер ліва
нитка знаходиться на тильній поверхні вказівного пальця правої руки.

4-й етап � проштовхування нитки через петлю (мал. 299 г). Вка-
зівний палець правої руки розгинають, проштовхують ліву нитку через
петлю морського вузла.

5-й етап � фіксація нитки (мал. 299 д). Середнім пальцем правої
руки відпускають нитку, яка залишається зафіксованою до долоні без-
іменним пальцем та мізинцем, повертають його разом з кистю, розгина-
ють, притискають до ульнарного краю вказівного пальця, фіксуючи тим
самим праву нитку.

6-й етап � зав�язування другої петлі морського вузла (мал. 299 е).
Великим та вказівним пальцями лівої руки натягують нитку в лівий бік
від хірурга, а середнім та вказівним пальцями правої руки тягнуть ліга-
туру в протилежний бік, зав�язуючи другу петлю морського вузла.

Слід відмітити, що при переміні ниток може виникнути послаблен-
ня натягу лігатур і розв�язатись перша петля морського вузла.

3 . 4 .   Ç à â ’ ÿ ç ó â à í í ÿ  ï å ð ø î ¿  ï å ò ë ³  ì î ð ñ ü ê î ã î  â ó ç ë à
â ê à ç ³ â í è ì  ï à ë ü ö å ì  ï ð à â î ¿  ð ó ê è

Крім Н. В. Садовського (1950), ще й Н. Н. Фомін (1952) запропону-
вав такий метод зав�язування першої петлі морського вузла вказівним
пальцем правої руки:

1-й етап � фіксація ниток у висхідному положенні (мал. 300 а).
Вільний кінець правої нитки захоплюють вказівним та великим пальця-
ми лівої руки. Ліву лігатуру фіксують середнім та великим пальцями
правої кисті. Нитки не перехрещують.

2-й етап � захоплення правої нитки (мал. 300 б). Вказівний та вели-
кий пальці лівої руки згинають, відтягуючи на себе праву нитку так, щоб
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вона пройшла під безіменним пальцем цієї кисті. Вказівний палець пра-
вої руки розгинають, підводять під праву нитку й піднімають її догори.

3-й етап � протягування лівої нитки (мал. 300 в). Вказівним та
середнім пальцями правої руки протягують ліву нитку між розведени-
ми середнім та безіменним пальцями лівої кисті.

4-й етап � фіксація лівої нитки (мал. 300 г). Середнім та безімен-
ним пальцями лівої руки фіксують ліву нитку.

5-й етап � фіксація правої нитки (мал. 300 д). Середній палець
правої руки розгинають, притискають до нігтьової фаланги вказівного
пальця, фіксуючи протягнуту праву нитку.

6-й етап � зав�язування першої петлі морського вузла (мал. 300 е).
Кисті обох рук повертають долонями донизу і розводять в різні боки,
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Мал. 300. Зав�язування першої петлі морського вузла вказівним пальцем
правої руки (за Фоміним):

а � фіксація ниток у висхідному положенні; б � захоплення правої нитки;
в � протягування лівої нитки; г � фіксація лівої нитки; д � фіксація правої нитки;

е � зав�язування першої петлі морського вузла.
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зав�язуючи першу петлю морського вузла. Після цього вузол перетягу-
ють на бік рани і зав�язують другу петлю морського вузла вказівним
пальцем лівої руки.

3 . 5 .   Ç à â ’ ÿ ç ó â à í í ÿ  ï å ð ø î ¿  ï å ò ë ³  ì î ð ñ ü ê î ã î  â ó ç ë à
â ê à ç ³ â í è ì  ï à ë ü ö å ì  ï ð à â î ¿  ð ó ê è

У попередніх підрозділах було розглянуто способи зав�язування пер-
шої петлі морського вузла вказівним пальцем правої руки за Н. В. Садов-
ським (див. мал. 297) та Н. Н. Фоміним (див. мал. 300). Б. О. Мільков,
Г.П. Шамрей, І. Ю. Полянський і співавтори (1992) запропонували та-
кий спосіб зав�язування першої петлі морського вузла вказівним паль-
цем правої руки:

1-й етап � фіксація нитки у висхідному положенні (мал. 301 а).
Вільний кінець лівої нитки розташовують на долонній поверхні серед-
нього та безіменного пальців і фіксують мізинцем лівої руки. У праву
руку таким же чином беруть лігатуру, що йде від правого краю рани, і
накладають на ліву нитку.

2-й етап � перехрещення ниток під фіксуючим пальцем (мал. 301 б).
Нитку, зафіксовану лівою рукою, підводять під долонну поверхню нігтьо-
вої фаланги вказівного пальця правої руки, перехрещують лігатури під
фіксуючим пальцем.

3-й етап � фіксація перехрещених лігатур (мал. 301 в). Великим
пальцем правої руки притискають перехрещені нитки до основи нігтьо-
вої фаланги вказівного пальця.

4-й етап � підведення нитки під палець-штовхач (мал. 301 г).
Лівою рукою піднімають догори вільний кінець лівої нитки, підводять
його над натягнутими лігатурами під долонну поверхню нігтьової фа-
ланги вказівного та великого пальців правої руки.

5-й етап � проштовхування нитки через петлю (мал. 301 д). Вка-
зівний палець правої руки згинають, проштовхуючи нитку між натягну-
тими і перехрещеними лігатурами.

6-й етап � звільнення нитки (мал. 301 е). Великий та середній
пальці лівої руки відпускають кінець лівої нитки, щоб вона пройшла
через петлю.

7-й етап � фіксація нитки (мал. 301 ж). Вільний кінець лівої нит-
ки так фіксують великим та середнім пальцями лівої руки, щоб вказів-
ний палець знаходився над лігатурою.
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Мал. 301. Зав�язування першої петлі морського вузла вказівним
пальцем правої руки (за Мільковим та співавт.):

а � фіксація нитки у висхідному положенні; б � перехрещення ниток
під фіксуючим пальцем; в � фіксація перехрещених лігатур; г � підведення

нитки під палець-штовхач; д � проштовхування нитки через петлю;
е � звільнення нитки; ж � фіксація нитки; з � зав�язування першої

петлі морського вузла.
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8-й етап � зав�язування першої петлі морського вузла (мал. 301 з).
Великими і середніми пальцями натягують нитки, щоб кут між ними
був не меншим 180°. Вказівні пальці постійно переміщують по нитці,
пересуваючи вузол до країв рани. Після цього вузол перетягують на бік
рани, формують і зав�язують другу петлю.

Б. О. Мільков, Г. П. Шамрей, І. Ю. Полянський і співавтори (1992)
вважають, що зав�язування другої петлі морського вузла вказівним паль-
цем необхідно проводити аналогічно до попереднього методу, але при
цьому вузол затягують другою рукою.

3 . 6 .  Ç à â ’ ÿ ç ó â à í í ÿ  ï å ð ø î ¿  ï å ò ë ³  ì î ð ñ ü ê î ã î  â ó ç ë à
ñ å ð å ä í ³ ì  ³  á å ç ³ ì å í í è ì  ï à ë ü ö ÿ ì è  ë ³ â î ¿  ð ó ê è

Крім зав�язування першої петлі морського вузла вказівним пальцем
лівої руки, Н. В. Садовський (1950) запропонував такий спосіб зав�язу-
вання першої петлі морського вузла середнім і безіменним пальцями
лівої руки:

1-й етап � фіксація ниток у висхідному положенні (мал. 302 а).
Вільний кінець лівої нитки захоплюють великим та вказівним пальця-
ми лівої руки. Праву лігатуру фіксують великим та вказівним пальцями
правої руки і накладають на ліву нитку.

2-й етап � перехрещення ниток під фіксуючими пальцями
(мал. 302 б). Безіменний і середній пальці лівої руки кладуть на серед-
ню частину лівої нитки. Праву нитку притискають до внутрішньої по-
верхні середнього та безіменного пальців лівої руки, перехрещуючи
обидві нитки між собою під фіксуючими пальцями.

3-й етап � захоплення нитки пальцем-штовхачем (мал. 302 в).
Середній палець лівої руки згинають так, щоб його нігтьова фаланга
підійшла під ліву нитку й захопила її.

4-й етап � проведення нитки через петлю (мал. 302 г). Середній
палець лівої руки розгинають, притискаючи ліву нитку до безіменного
пальця і проводячи її через петлю.

5-й етап � виведення нитки з петлі (мал. 302 д). Ліву кисть
відводять вниз і вбік, виводячи звільнений кінець лівої нитки з петлі.

6-й етап � фіксація нитки і зав�язування першої петлі морського
вузла (мал. 302 е). Великим та вказівним пальцями лівої руки захоплю-
ють проведену через петлю нитку біля вузла. Нитки відводять у проти-
лежні боки під кутом, не меншим 180°, вузол поступово зміщують у
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Мал. 302. Зав�язування першої петлі морського вузла середнім та безіменним
пальцями лівої руки (за Садовським):

а � фіксація ниток у висхідному положенні; б � перехрещення ниток
під фіксуючими пальцями; в � захоплення нитки пальцем-штовхачем;
г � проведення нитки через петлю; д � виведення нитки з петлі;
е � фіксація нитки і зав�язування першої петлі морського вузла.

напрямку до рани так, щоб вказівні пальці, просуваючись по лігатурі,
постійно знаходились біля нього. Після цього вузол перетягують на бік
рани, формують і зав�язують другу петлю морського вузла.
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3 . 7 .  Ç à â ’ ÿ ç ó â à í í ÿ  ä ð ó ã î ¿  ï å ò ë ³  ì î ð ñ ü ê î ã î  â ó ç ë à
ñ å ð å ä í ³ ì  ò à  á å ç ³ ì å í í è ì  ï à ë ü ö ÿ ì è  ï ð à â î ¿  ð ó ê è

Для зав�язування (за Н. В. Садовським, 1950) другої петлі морсько-
го вузла середнім та безіменним пальцями правої руки виконують ті ж
самі маніпуляції, що робились лівою рукою хірурга:
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Мал. 303. Зав�язування другої петлі морського вузла середнім і безіменним

пальцями правої руки (за Садовським):
а � фіксація ниток у висхідному положенні; б � перехрещення ниток
під фіксуючими пальцями; в � захоплення нитки пальцем-штовхачем;
г � проведення нитки через петлю; д � виведення нитки з петлі;

е � зав�язування другої петлі морського вузла.
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1-й етап � фіксація ниток у висхідному положенні (мал. 303 а).
2-й етап � перехрещення ниток під фіксуючими пальцями

(мал. 303 б).
3-й етап � захоплення нитки пальцем-штовхачем (мал. 303 в).
4-й етап � проведення нитки через петлю (мал. 303 г).
5-й етап � виведення нитки через петлю (мал. 303 д).
6-й етап � зав�язування другої петлі морського вузла (мал. 303 е).
Цей спосіб принципово відрізняється від попередніх. Для того щоб

затягнути вузол, необхідно кисті рук так перехрестити, щоб права кисть
була ближче до хірурга, а ліва � далі від нього.

3 . 8 .  Ç à â ’ ÿ ç ó â à í í ÿ  ä ð ó ã î ¿  ï å ò ë ³  ì î ð ñ ü ê î ã î  â ó ç ë à
ñ å ð å ä í ³ ì  ò à  á å ç ³ ì å í í è ì  ï à ë ü ö ÿ ì è  ï ð à â î ¿  ð ó ê è

ï ³ ñ ë ÿ  ï å ð å ì ³ í è  í è ò î ê

Для того щоб кисті рук перед затягуванням другого морського вузла
не перехрещувались і він був міцнішим, Н. В. Садовський (1950) перед
утворенням цієї петлі рекомендує поміняти нитки місцями:

1-й етап � переміна ниток (мал. 304 а). Цю маніпуляцію викону-
ють так, щоб ліву лігатуру фіксували великий і вказівний пальці правої
руки, а праву нитку � аналогічні пальці лівої руки. Під час фіксації ни-
ток обома руками автор рекомендує стежити, щоб права лігатура знахо-
дилась зверху над лівою ниткою та одночасно ближче до хірурга.

2-й етап � перехрещення ниток під фіксуючими пальцями
(мал. 304 б).

3-й етап � захоплення нитки пальцем-штовхачем (мал. 304 в).
4-й етап � проведення нитки через петлю (мал. 304 г).
5-й етап � виведення нитки через петлю (мал. 304 д).
6-й етап � зав�язування другої петлі морського вузла (мал. 304 е).

3 . 9 .  Ç à â ’ ÿ ç ó â à í í ÿ  ï å ð ø î ¿  ï å ò ë ³  ì î ð ñ ü ê î ã î  â ó ç ë à
â å ë è ê è ì  ò à  â ê à ç ³ â í è ì  ï à ë ü ö ÿ ì è  ï ð à â î ¿  ð ó ê è

Б. О. Мільков, Г. П. Шамрей, І. Ю. Полянський і співавтори (1992)
запропонували зав�язування першої петлі морського вузла великим і
вказівним пальцями правої руки проводити так:

1-й етап � фіксація ниток у висхідному положенні (мал. 305 а).
Вільні кінці ниток фіксують між середніми та безіменними пальцями
обох рук і перехрещують, щоб права лігатура розташувалась над лівою.
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Мал. 304. Зав�язування другої петлі морського вузла середнім та безіменним
пальцями правої руки після переміни ниток (за Садовським):

а � переміна ниток; б � перехрещення ниток під фіксуючими пальцями;
в � захоплення нитки пальцем-штовхачем; г � проведення нитки через петлю;
д � виведення нитки з петлі; е � зав�язування другої петлі морського вузла.

2-й етап � підведення великого пальця під лігатуру (мал. 305 б).
Великий палець правої кисті розгинають і підводять під ліву лігатуру.

3-й етап � фіксація лігатури великим пальцем (мал. 305 в). Вели-
кий палець правої кисті згинають і фіксують ліву нитку долонною по-
верхнею нігтьової фаланги.
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Мал. 305. Зав�язування першої петлі морського вузла великим та вказівним
пальцями правої руки (за Мільковим та співавт.):

а � фіксація ниток у висхідному положенні; б � підведення великого пальця під
лігатуру; в � фіксація лігатури великим пальцем; г � перехрещення ниток;
д � фіксація перехрещених ниток; е � підведення нитки під палець-штовхач;

ж � проштовхування й звільнення нитки; з � фіксація нитки
і зав�язування першої петлі морського вузла.
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4-й етап � перехрещення ниток (мал. 305 г). Вказівним пальцем
правої кисті кладуть праву нитку на бічну поверхню великого пальця,
перехрещуючи лігатури.

5-й етап � фіксація перехрещених ниток (мал. 305 д). Перехре-
щені лігатури фіксують вказівним пальцем правої кисті.

6-й етап � підведення нитки під палець-штовхач (мал. 305 е).
Лівою рукою вільний кінець лівої нитки підводять догори над натягну-
тими лігатурами під долонну поверхню великого і вказівного пальців
правої руки.

7-й етап � фіксація нитки і проштовхування й звільнення нит-
ки (мал. 305 ж). Вказівний палець правої руки згинають, проштовхую-
чи звільнену від лівої руки ліву нитку між натягнутими і перехрещени-
ми лігатурами.

8-й етап � фіксація нитки і зав�язування першої петлі морського
вузла (мал. 305 з). Вільний кінець лівої нитки знову фіксують великим і
середнім пальцями лівої руки. Нитки натягують під кутом 180° до рани
і під контролем вказівних пальців затягують перший морський вузол.
Після цього вузол перетягують на бік рани, формують і зав�язують дру-
гу петлю.

Техніка зав�язування другої петлі морського вузла така сама, як і
першої, тільки роблять це великим і вказівним пальцями іншої руки
(Б. О. Мільков, Г. П. Шамрей, І. Ю. Полянський і співавт., 1992).

3 . 1 0 .  Ç à â ’ ÿ ç ó â à í í ÿ  ï å ð ø î ¿  ï å ò ë ³  ì î ð ñ ü ê î ã î  â ó ç ë à
â å ë è ê è ì  ò à  â ê à ç ³ â í è ì  ï à ë ü ö ÿ ì è  ï ð à â î ¿  ð ó ê è

Б. О. Мільков, Г. П. Шамрей, І. Ю. Полянський і співавтори  (1992)
запропонували зав�язування першої петлі морського вузла великим і
вказівним пальцями правої руки проводити так:

1-й етап � фіксація ниток у висхідному положенні (мал. 306 а).
Вільні кінці ниток фіксують між середніми та безіменними пальцями
обох рук і перехрещують, щоб права лігатура розташувалась над лівою.

2-й етап � перехрещення ниток під фіксуючими пальцями
(мал. 306 б). Великий палець правої руки підводять під нитку, що утри-
мується тією ж рукою. Лігатуру, зафіксовану великим та вказівним паль-
цями лівої кисті, підводять під вказівний палець правої руки, щоб пе-
рехрещення з протилежною половиною нитки відбулось біля основи
нігтьової фаланги великого пальця правої руки.
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3-й етап � захоплення нитки пальцем-штовхачем (мал. 306 в).
Нігтьову фалангу вказівного пальця правої руки згинають і підводять
під праву лігатуру нижче від місця перехрещення ниток.

4-й етап � проштовхування нитки через петлю (мал. 306 г). Вка-
зівний палець правої руки розгинають, проводячи через петлю праву
нитку.
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Мал. 306. Зав�язування першої петлі морського вузла великим та вказівним
пальцями правої руки (за Мільковим і співавт.):

а � фіксація ниток у висхідному положенні; б � перехрещення ниток під
фіксуючими пальцями; в � захоплення нитки пальцем-штовхачем;
г � проштовхування нитки через петлю; д � фіксація нитки;

е � зав�язування першої петлі морського вузла.
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5-й етап � фіксація нитки (мал. 306 д). Нитку, яку проводять через
петлю, спочатку фіксують великим та вказівним пальцями правої руки.
Після того середній та безіменний пальці відпускають її вільний кінець.
Проштовхнутий через петлю вільний кінець нитки знову фіксують ве-
ликим і середнім пальцями тієї ж руки, щоб звільнити вказівний палець
для затягування морського вузла.

6-й етап � зав�язування першої петлі морського вузла (мал. 306 е).
Вільні кінці ниток фіксують великим та середнім пальцями. Під конт-
ролем вказівних пальців нитки натягують під кутом 180° до рани і за-
в�язують першу петлю морського вузла.

Б. О. Мільков, Г. П. Шамрей, І. Ю. Полянський і співавтори (1992)
рекомендують проводити затягування другої петлі морського вузла ве-
ликим і вказівним пальцями так само, як і першої, але при цьому другу
петлю зав�язують іншою рукою.

3 . 1 1 .  Ç à â ’ ÿ ç ó â à í í ÿ  ï å ð ø î ¿  ï å ò ë ³  õ ³ ð ó ð ã ³ ÷ í î ã î  â ó ç ë à
â å ë è ê è ì  ³  â ê à ç ³ â í è ì  ï à ë ü ö ÿ ì è  ë ³ â î ¿  ð ó ê è

Н. В. Садовський (1950) запропонував формувати першу петлю
морського вузла вказівним пальцем лівої руки (див. підрозділ 3.1,
мал. 297), після цього він додав до нього ще одну петлю, перетворивши
морський вузол в хірургічний. Цей спосіб має такі етапи:

1-й етап � фіксація ниток у висхідному положенні (див. мал. 297 а;
307 а). Праву нитку беруть вказівним та великим пальцями правої руки,
фіксують її до долоні іншими пальцями цієї кисті. Ліву нитку перекида-
ють через вказівний палець, захоплюють великим та середнім пальця-
ми лівої руки, фіксують безіменним пальцем та мізинцем до долонної
поверхні цієї кисті й накладають на праву нитку.

2-й етап � перехрещення ниток під вказівним пальцем (див.
мал. 297 б; 307 б). Нитку, що утримується правою рукою, підводять під
випрямлений вказівний палець лівої кисті. При цьому обидві лігатури
перехрещуються під вказівним пальцем лівої руки ближче до його нігтьо-
вої фаланги.

3-й етап � фіксація нитки пальцем-штовхачем (див. мал. 297 в;
307 в). Вказівний палець лівої руки дещо згинають і підводять під ліву
нитку, що утримується лівою кистю. Тепер ліва нитка знаходиться на
тильній поверхні вказівного пальця лівої руки.
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Мал. 307. Зав�язування першої петлі хірургічного вузла вказівним пальцем
лівої руки (за Садовським):

а � фіксація ниток у висхідному положенні; б � перехрещення ниток під
вказівним пальцем; в � фіксація нитки пальцем-штовхачем; г � проштовхування

нитки через петлю; д � фіксація нитки; е � захоплення і фіксація нитки;
ж � фіксація нитки пальцем-штовхачем; з � проштовхування нитки через петлю;

и � фіксація нитки; к � зав�язування першої петлі хірургічного вузла.
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4-й етап � проштовхування нитки через петлю (див. мал. 297 г;
307 г). Вказівний палець лівої руки розгинають, проштовхуючи над ним
ліву нитку через петлю морського вузла.

5-й етап � фіксація нитки (див. мал. 297 д; 307 д). Середнім паль-
цем лівої руки відпускають нитку, яка залишається зафіксованою до
долоні безіменним пальцем та мізинцем, повертають його разом з кис-
тю, розгинають, притискають до ульнарного краю вказівного пальця,
фіксуючи тим самим ліву під час витягання її з петлі морського вузла.

6-й етап � захоплення й фіксація нитки (мал. 307 е). Ліву нитку
захоплюють великим і середнім пальцями лівої руки, фіксують безімен-
ним пальцем та мізинцем до долонної поверхні цієї кисті.

7-й етап � фіксація нитки пальцем-штовхачем (мал. 307 ж). Вка-
зівний палець лівої руки кладуть на праву нитку, згинають, підводять
його нігтьову поверхню під ліву нитку.

8-й етап � проштовхування нитки через петлю (мал. 307 з). Вка-
зівний палець лівої руки розгинають, піднімають його догори, проштов-
хуючи над ним ліву нитку через петлю хірургічного вузла.

9-й етап � фіксація нитки (мал. 307 и). Середній палець лівої руки
відпускає нитку, яка залишається зафіксованою до долоні безіменним
пальцем та мізинцем, повертається разом з кистю, розгинається, при-
тискається до ульнарного краю вказівного пальця, фіксуючи тим самим
ліву нитку під час витягання її з петлі.

10-й етап � зав�язування першої петлі хірургічного вузла
(мал. 307 к). Обидва кінці нитки фіксуються середніми і великими пальця-
ми обох рук, розтягують лігатури в різні боки під кутом 180°, вказівні
пальці постійно просувають за вузлом, зав�язують першу хірургічну петлю.

3 . 1 2 .  Ç à â ’ ÿ ç ó â à í í ÿ  ï å ð ø î ¿  ï å ò ë ³  õ ³ ð ó ð ã ³ ÷ í î ã î  â ó ç ë à
â ê à ç ³ â í è ì  ï à ë ü ö å ì  ï ð à â î ¿  ð ó ê è

Д. О. Отто (1914) запропонував зав�язування першої петлі хірургіч-
ного вузла вказівним пальцем правої руки проводити так:

1-й етап � фіксація ниток у висхідному положенні (мал. 308 а).
Праву нитку захоплюють великим і вказівним пальцями та фіксують до
долоні середнім, безіменним пальцями і мізинцем правої руки. Ліву нитку
накладають на праву лігатуру, фіксують вказівним і великим пальцями
лівої руки та притискають до долонної поверхні іншими пальцями цієї
кисті. Обидві лігатури сильно натягують, щоб попередньо стиснути тканини.
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Мал. 308. Зав�язування першої петлі хірургічного вузла вказівним
пальцем правої руки (за Оттом):

а � фіксація ниток у висхідному положенні; б � перехрещення й фіксація
ниток під вказівним пальцем; в � фіксація нитки пальцем-штовхачем;

 г � обвивання вказівним пальцем; д � захоплення і витягання нитки з петлі;
е � фіксація нитки пальцем-штовхачем; ж � обвивання нитки вказівним пальцем;

з � зав�язування першої петлі хірургічного вузла.
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2-й етап � перехрещення й фіксація
ниток під вказівним пальцем (мал. 308 б).
Праву нитку, що утримується правою рукою,
підводять під зігнутий вказівний палець лівої
руки, де її перехрещують з лівою лігатурою.
Обидві нитки фіксують між вказівним та ве-
ликим пальцями лівої руки.

3-й етап � фіксація нитки пальцем-
штовхачем (мал. 308 в). Праву нитку фіксу-
ють пальцем-штовхачем правої руки.

4, 5, 6, 7-й етапи � двократне обвиван-
ня нитки вказівним пальцем (мал. 308 г, д,
е, ж). Вказівний палець правої руки двічі
згинають та розгинають, двократно обвива-
ючи (за допомогою тактильної чутливості)
праву нитку навколо лівої лігатури. Остан-
ню петлю правої нитки захоплюють вказів-
ним та великим пальцями правої руки й ви-
тягують вільний кінець цієї лігатури.

8-й етап � зав�язування першої петлі
хірургічного вузла (мал. 308 з). Великими й
вказівними пальцями обох рук нитки натя-
гують у різні боки під кутом 180°. За допомогою вказівних пальців ву-
зол поступово переміщують на бік рани.

Перший хірургічний вузол Д. О. Отто радить укріплювати один раз
за допомогою другого простого, а не подвійного хірургічного вузла.
Автор звертає увагу на неправильне (мал. 309) і правильне (мал. 310)
розташування ниток під час зав�язування другого вузла.

3 . 1 3 .  Ç à â ’ ÿ ç ó â à í í ÿ  ä â î ï å ò å ë ü í î ã î  í å ð î ç ï ó ñ ê à þ ÷ î ã î  â ó ç ë à

Б. А. Барков (1940) запропонував двопетельний вузол для зупинки
кровотечі із змінених запальним процесом тканин, зіставлення країв рани,
що розійшлися дуже далеко, та лігування магістральних судин, які ма-
ють тенденцію до прорізання. До позитивних якостей цього вузла слід
віднести значну силу стискання країв травмованого органа при невели-
кому ризику прорізання ниток. Крім того, перша петля не має тенденції
до розпускання під час формування та зав�язування другої петлі. До не-

Мал. 309. Неправильно
сформована друга петля
простого вузла (за Оттом).

Мал. 310. Правильно
сформована друга петля
простого вузла (за Оттом).
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доліків цього методу слід віднести подовжене формування двох петель
та велику втрату шовного матеріалу. Для формування двопетельного
вузла необхідно зробити два паралельних зашивання країв рани або по-
двійне обвивання великої судини. У тих випадках, коли цей метод вико-
ристовується для лігування пересіченої магістральної судини, хірург
перетискає її за допомогою затискача, передає інструмент асистенту і
тільки після цього формує петлю Б. А. Баркова так:

1-й етап � фіксація ниток у висхідному положенні (мал. 311 а).
Праву частину нитки беруть великим і вказівним пальцями лівої руки
та фіксують її іншими пальцями до долонної поверхні цієї кисті. Ліву
частину нитки за допомогою вказівного пальця підводять під перетис-
нуту затискачем судину, фіксують між великим та середнім пальцями і
утримують між зігнутими безіменним пальцем і мізинцем.

2-й етап � формування першої петлі (мал. 311 б). Лівою рукою об-
вивають правою ниткою один раз судину та вказівний палець правої кисті.

3-й етап � формування другої петлі (мал. 311 в). Лівою рукою обви-
вають правою ниткою другий раз судину та вказівний палець правої кисті.

4-й етап � фіксація двох петель (мал. 311 г). Великим пальцем
правої руки притискають утворені дві петлі до вказівного пальця цієї кисті.

5-й етап � підведення нитки під палець-штовхач (мал. 311 д).
Лівою рукою підводять праву нитку під середину вказівного пальця-
штовхача правої руки, після чого проводять супінацію цієї кисті.

6-й етап � проведення нитки через подвійну петлю вказівним
пальцем (мал. 311 е). Вказівний палець під час ротації правої руки про-
штовхує перед собою праву нитку через подвійну петлю, ліва рука в цей
час відпускає вільний кінець нитки.

7-й етап � фіксація вільного кінця нитки (мал. 311 ж). Після того
як вказівний палець правої кисті проведе нитку через подвійну петлю,
ліва рука знову фіксує її вільний кінець.

8-й етап � зав�язування першої подвійної петлі (мал. 311 з). Вка-
зівним і великим пальцями правої руки хірург тягне ліву нитку в правий
бік, у цей же час вказівним і великим пальцями лівої руки він тягне
праву нитку в лівий бік. Завдяки цим двом одночасним рухам відбу-
вається зав�язування першої подвійної петлі.

Після першого лігування травмованого кінця магістральної судини
може бути зав�язаний простий або морський вузол, після чого петля
Б. А. Баркова набуває такого вигляду (мал. 311 и).
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Мал. 311. Зав�язування двопетельного вузла (за Барковим):
а � фіксація ниток у висхідному положенні; б � формування першої петлі;
в � формування другої петлі; г � фіксація двох петель; д � підведення нитки
під палець-штовхач; е � проведення нитки через подвійну петлю пальцем-
штовхачем; ж � фіксація вільного кінця нитки; з � зав�язування першої
подвійної петлі; и � зовнішній вигляд двопетельного вузла Баркова

після формування морської петлі.
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3 . 1 4 .  Î ä í î ÷ à ñ í å  ç à â ’ ÿ ç ó â à í í ÿ  õ ³ ð ó ð ã ³ ÷ í î ã î  â ó ç ë à
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Е. Е. Григор�єв (1994) запропонував такий спосіб одночасного зав�я-
зування хірургічного вузла обома вказівними пальцями:

1-й етап � фіксація ниток у висхідному положенні (мал. 312 а).
Праву нитку беруть лівою рукою, розташовують під вказівним паль-
цем, над великим та фіксують лігатуру під трьома іншими пальцями
цієї кисті. Ліву нитку захоплюють правою рукою, перегинають через
вказівний та великий пальці і фіксують лігатуру іншими пальцями
цієї кисті.

2-й етап � перехрещення ниток під вказівними пальцями
(мал. 312 б). Обидві кисті та нитки зближують між собою так, щоб пра-
вий вказівний палець розташовувався над лівим вказівним пальцем та
паралельно до нього. При цьому відбувається перехрещення ниток під
вказівним пальцем лівої руки.

3-й етап � згинання вказівних пальців (мал. 312 в). Обидва вказівні
пальці згинають та фіксують відповідні нитки.

4-й етап � підведення вказівних пальців під нитки (мал. 312 г).
Обидва вказівні пальці розсувають між собою і підводять під нитки з
протилежного боку.

5-й етап � проведення ниток через подвійну петлю (мал. 312 д).
Повертаючи праву кисть проти годинникової стрілки, а ліву � в протилеж-
ному напрямку (на 90° кожну), обидва вказівні та середні пальці розги-
нають, фіксують нитки, виводячи праву та ліву лігатури з двох петель.

6-й етап � зав�язування першої петлі хірургічного вузла (мал. 312 е).
Ліву нитку фіксують великим і вказівним пальцями та утримують під
трьома іншими пальцями лівої руки. Праву нитку фіксують великим та
середнім пальцями, утримують під двома іншими пальцями правої руки,
одночасно натискають вказівним пальцем цієї кисті на перехрещення
ниток. Натягуючи нитки в різні боки, зав�язують першу петлю хірургіч-
ного вузла.

7-й етап � підведення нитки під вказівний палець (мал. 312 ж).
Вказівним та великим пальцями правої руки підводять праву нитку під
розігнутий вказівний палець лівої руки, що утримує ліву нитку.

8-й етап � перехрещення ниток (мал. 312 з). Великим пальцем лівої
руки закидають ліву нитку за трошки зігнутий вказівний палець цієї
кисті, утворюючи над нігтем перехрещення ниток.
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Мал. 312. Одночасне зав�язування хірургічного вузла обома вказівними
пальцями (за Григор�євим):

а � фіксація ниток у висхідному положенні; б � перехрещення ниток під
вказівними пальцями; в � згинання вказівних пальців; г � підведення вказівних

пальців під нитки; д � проведення ниток через подвійну петлю;
е � зав�язування першої петлі хірургічного вузла; ж � підведення нитки під
вказівний палець; з � перехрещення ниток; и � проведення нитки через петлю

простого вузла; й � зав�язування петлі простого вузла.
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9-й етап � проведення нитки через петлю простого вузла
(мал. 312 и). Повертаючи ліву кисть за годинниковою стрілкою, вказів-
ний і середній пальці розгинають, фіксують нитки і виводять ліву нитку
з другої петлі простого вузла.

10-й етап � зав�язування петлі простого вузла (мал. 312 й). Ліву
нитку фіксують великим та середнім пальцями, утримують під двома
іншими пальцями правої руки, одночасно натискають вказівним паль-
цем цієї кисті на перехрещення ниток. Праву нитку фіксують великим
та вказівним пальцями правої руки й утримують під трьома іншими паль-
цями цієї кисті. Натягуючи нитки в різні боки, зав�язують другу петлю
простого вузла.
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І. В. Слєпцов, Р. А. Черников (2000) описали метод зав�язування пер-
шої петлі хірургічного вузла за допомогою обвивання ниткою спереду
назад середнього й безіменного пальців правої руки. Цей спосіб скла-
дається з таких етапів:

1-й етап � фіксація ниток у висхідному положенні (мал. 313 а).
Вільний кінець правої нитки захоплюють великим і вказівним пальця-
ми лівої руки та фіксують до долонної поверхні трьома іншими пальця-
ми цієї кисті. Вільний кінець лівої нитки беруть великим і вказівним
пальцями правої руки.

2-й етап � підведення пальців під нитку (мал. 313 б). Мізинець,
безіменний та середній пальці правої руки підводять під ліву нитку та-
ким чином, щоб вона розмістилась на тильній їх поверхні.

3-й етап � дворазове обвивання ниткою (спереду назад) двох
пальців правої кисті (мал. 313 в). Лівою рукою дворазово обвивають
правою ниткою спереду назад (проти годинникової стрілки) середній та
безіменний пальці правої руки.

4-й етап � заведення нитки між середнім і безіменним пальцями
(мал. 313 г). Праву кисть ротують, середній та безіменний пальці цієї
кисті злегка згинають. Великим та вказівним пальцями правої кисті за-
водять праву нитку між дещо розведеними середнім і безіменним паль-
цями цієї кисті.
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5-й етап � витягування нитки з хірургічної петлі (мал. 313 д).
Середній і безіменний пальці правої кисті зводять і стискають, фіксую-
чи ліву нитку. Ротуючи праву кисть, середній та безіменний пальці ра-
зом з лівою ниткою витягують з подвійної хірургічної петлі назовні.

6-й етап � зав�язування першої петлі хірургічного вузла (мал. 313 е).
Ліву нитку фіксують великим та середнім пальцями і натискають на неї
вказівним пальцем правої кисті біля вузла. Праву нитку утримують ве-
ликим та вказівним пальцями лівої кисті. Обидві кисті розводять між
собою в різні боки, зав�язують першу праву петлю хірургічного вузла,
яка утворилась за допомогою подвійного обвивання ниткою спереду
назад середнього й безіменного пальців правої руки.
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Мал. 313. Зав�язування першої петлі хірургічного вузла завдяки обвиванню
ниткою спереду назад середнього й безіменного пальців правої руки

(за Слєпцовим, Черниковим):
а � фіксація ниток у висхідному положенні; б � підведення пальців під нитку;
в � дворазове обвивання ниткою (спереду назад) середнього та безіменного
пальців правої кисті; г � заведення нитки між середнім та безіменним
пальцями; д � витягування нитки з хірургічної петлі; е � зав�язування

першої петлі хірургічного вузла.
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І. В. Слєпцов, Р. А. Черников (2000) описали метод зав�язування дру-
гої петлі хірургічного вузла за допомогою обвивання ниткою ззаду на-
перед середнього й безіменного пальців правої руки. Цей спосіб скла-
дається з таких етапів:

1-й етап � фіксація ниток у висхідному положенні (мал. 314 а).
Вільний кінець правої нитки захоплюють великим і вказівним пальця-
ми лівої руки та фіксують до долонної поверхні трьома іншими пальця-

 а 

 б 

 в 

 г 

 е 

 д 

Мал. 314. Зав�язування другої петлі хірургічного вузла завдяки обвиванню
ниткою ззаду наперед середнього й безіменного пальців правої кисті

(за Слєпцовим, Черниковим):
а � фіксація ниток у висхідному положенні; б � одноразове обвивання ниткою
(ззаду наперед) середнього й безіменного пальців правої кисті; в � повторне
дворазове обвивання ниткою (ззаду наперед) середнього й безіменного пальців
правої кисті; г � заведення нитки між середнім й безіменним пальцями; д � витя-
гування нитки з хірургічної петлі; е � зав�язування другої петлі хірургічного вузла.
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ми цієї кисті. Вільний кінець лівої нитки беруть великим і вказівним
пальцями правої руки.

2, 3-й етапи � дворазове обвивання ниткою (ззаду наперед) серед-
нього й безіменного пальців правої кисті (мал. 314 б, в). Лівою рукою
спочатку один (мал. 314 б), а потім другий (мал. 314 в) раз обвивають
правою ниткою ззаду наперед середній і безіменний пальці правої руки
(за годинниковою стрілкою).

4-й етап � заведення нитки між середнім і безіменним пальцями
(мал. 314 г). Праву кисть ротують, середній та безіменний пальці цієї
кисті злегка згинають. Великим та вказівним пальцями правої кисті за-
водять ліву нитку між дещо розведеними середнім і безіменним пальця-
ми цієї кисті.

5-й етап � витягування нитки з хірургічної петлі (мал. 314 д).
Середній та безіменний пальці правої кисті зводять і стискають, фіксу-
ючи ліву нитку. Ротуючи праву кисть, середній та безіменний пальці,
витягують ліву нитку з подвійної хірургічної петлі назовні.

6-й етап � зав�язування другої петлі хірургічного вузла (мал. 314 е).
Ліву нитку фіксують великим і середнім пальцями правої руки. Праву
нитку утримують великим та середнім пальцями і натискають вказів-
ним пальцем лівої кисті на вузол. Обидві кисті розводять між собою в
різні боки, зав�язуючи другу ліву петлю хірургічного вузла, яка утвори-
лась за допомогою подвійного обвивання ниткою ззаду наперед серед-
нього й безіменного пальців правої кисті.

Закінчуючи цей розділ, слід відмітити, що хірурги-початківці повин-
ні оволодіти всіма методами зав�язування вузлів як лівою, так і правою
рукою, вказівним, великим, середнім, безіменним пальцями кисті, щоб у
критичній ситуації, яка рано чи пізно виникне, не формувати несправжніх
вузлів. Особливо необхідно звернути увагу на техніку інструментального
(аподактильного) й інструментально-пальцевого методів зав�язування
вузлів. Насамперед це зумовлено тим, що лігатури при неправильному
зав�язуванні петель дуже часто рвуться і хірург може залишитися на по-
чатку масивної кровотечі з обривками ниток, які не зможе зав�язати за
допомогою пальцевих методів. Якщо він не розгубиться і застосує інстру-
ментальний або інструментально-пальцевий метод, залежно від акушерсь-
кої чи гінекологічної ситуації, простий, морський чи хірургічний вузол,
то кровотеча зупиниться і не буде загрожувати життю пацієнтки.
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У процесі зав�язування вузлів необхідно дотримувати таких вимог:
а) вузол необхідно зав�язувати обома вільними кінцями нитки;
б) обидва кінці нитки під час зав�язування повинні бути постійно

зафіксованими й натягнутими;
в) слід уникати надмірного натягування лігатур, щоб не розпочався

некроз стиснутих тканин, не відбулись такі негативні явища, як відрив
кукси судини, прорізування ниток, порушення артеріального кровотоку
й відтоку крові по венах, лімфатичних судинах;

г) слід остерігатися слабкого стягнення ниток, бо не буде тісного
контакту країв рани та її загоєння;

д) вузол повинен розташовуватись не в центрі рани, а збоку від лінії
розрізу;

е) основним є перший вузол, а другий і всі наступні мають допоміж-
не значення;

є) сила стискання вузла повинна бути більша, ніж сила розтягання
країв рани;

ж) вузол повинен лягати по ходу лігатур, не перекручуватись і оплі-
тати одну нитку другою;

з) під час зав�язування вузла не повинні пошкоджуватись суміжні
органи і тканини;

и) перед затягуванням вузла нитки повинні бути сухими і непо-
шкодженими;

і) під час затягування вузла пальці повинні розташовуватись якомо-
га ближче до переплетення ниток;

ї) вузли необхідно зав�язувати пальцями, а не кистю руки;
й) при затягуванні вузла праву кисть слід переміщати праворуч, а

ліву � ліворуч від хірурга;
к) ліву петлю необхідно затягувати пальцем або пальцями лівої кисті,

праву петлю � правої кисті.
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Під час розрізання тканин може відбутися пересічення дрібних, се-
редніх або великих кровоносних судин, які рано чи пізно починають
кровоточити. Кровотеча, яка виникає одразу після травмування судини,
заливає просвіт рани, заважає орієнтуватись у тканинах і проводити
оперативне втручання, тому її зупиняють негайно. Гірше, коли кровоте-
ча починається після припинення дії наркозу. Якщо судина розташова-
на в підшкірній жировій клітковині, вона може спричинити утворення
кров�яної пухлини � гематоми, яка потім інфікується, нагноюється та
викликає розходження країв рани. Нелігована судина буває причиною
кровотечі в черевну порожнину, що може призвести до загибелі хворої в
ранній післяопераційний період від геморагічного колапсу чи шоку. Тому
зупинка кровотечі, або гемостаз, є одним з основних і найбільш відпо-
відальних моментів операції, які слід виконувати спокійно, повільно,
ретельно і доти, поки зовсім не припиниться кровотеча.

Для зупинки кровотечі найчастіше застосовують затискачі Кохера
(мал. 315), Більрота (мал. 316), Холстеда (мал. 317) або лігатурні голки
Дешана чи Купера. Затискачі Кохера на кінці мають зубці, що дозволяє
захопити судину разом з підлеглою до неї тканиною. Затискачі Більрота
і Холстеда на кінчику бранш зубців не мають, тому використовуються
для фіксації окремих судин. Затискачі Більрота передбачені для пере-
тискання великих судин. Затискачами Холстеда фіксують артеріоли,
венули і капіляри. З малюнка 318 видно, що всі затискачі складаються з

Мал. 315. Затискач
Кохера.

Мал. 316. Затискач
Більрота.

Мал. 317. Затискач
Холстеда.
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двох бранш (в), які з�єднані між собою за допомогою осі (б) і кремальє-
ри (г). Кожна бранша інструмента має кінчик (а) для перетискання кро-
воточивої судини та рукоятку з кільцем (д) для розміщення пальців хірур-
га. Перед тим як фіксувати судину, хірург вставляє в кільця рукояток
інструмента великий і безіменний пальці, вказівний розміщує вздовж
гілок, а середній розташовує над кільцем (мал. 319). Замок затискача
розкривається завдяки зсуванню великого пальця спочатку в напрямку
до долоні хірурга, а потім � убік. Після цього великий та безіменний
пальці відтягують кільця рукояток назовні, щоб розкрити тим самим
кінчики затискача (мал. 320). За допомогою вказівного пальця кінчики
затискача розташовують над судиною, великим та безіменним пальця-
ми натискають на кільця рукояток у напрямку досередини, виникає три
потріскування кремальєри, після чого інструмент надійно фіксує крово-
точиву судину (мал. 321).

Лігатурні голки Дешана і Купера використовують для перев�язуван-
ня магістральних судин. Вони мають спеціальну ручку для фіксації
інструмента в різних положеннях. Як видно з малюнка 322, голки Де-

шана можуть бути обернені в лівий і пра-
вий боки. Голка Дешана, обернена кінчи-
ком у лівий бік, використовується для
проведення нитки під праву клубову ар-
терію, і навпаки, голка, обернена в пра-
вий бік, пристосована для лівої a. iliaca

Мал. 320. Розкриття кінчиків
затискача.

Мал. 321. Фіксація кукси судини
затискачем.
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Мал. 318. Структура затискача:
а � кінчик; б � вісь; в � бранша;

г � кремальєра; д � кільце рукоятки.
Мал. 319. Фіксація затискача

пальцями.
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interna. Голка Дешана забезпечує
можливість більш безпечного перев�я-
зування яєчникової артерії. Для цього
Ф. Новак (1985) рекомендує вколювати
її в тканини, які розташовані навколо
судин. Далі він пропонує переміщувати
голку спочатку навколо a. ovarica, а
потім вздовж судини, щоб звільнити
місце для проведення фіксуючої ліга-
тури (мал. 323). Для перев�язування
правої чи лівої клубової артерії вико-
ристовують верхній або нижній кін-
чик голки Купера (мал. 324).

Від чого залежить величина кро-
вовтрати під час оперативного втру-
чання? Акушери-гінекологи давно
відмітили, що у хворих перед, під час
або одразу після закінчення менстру-
ації крововтрата в процесі операції
збільшується. Зараз встановлено, що
величина крововтрати, крім фізіоло-
гічних станів, залежить також від за-
хворювань крові й кровотворних органів та від інших видів патології.
Своєчасне і повноцінне обстеження жінки дає можливість не тільки піді-
брати час виконання планової операції, а й провести специфічне профі-
лактичне лікування.

У набагато гірших умовах опиняється хірург, якщо оперативне втру-
чання виконується в терміновому порядку. Для зупинки такої кровотечі
розроблено методи: 1. Механічні. 2. Фізичні. 3. Хімічні. 4. Біологічні
та ін. Охарактеризуємо їх.

1.  Ì Å Õ À Í ² × Í ²  Ì Å Ò Î Ä È  Ç Ó Ï È Í Ê È  Ê Ð Î Â Î Ò Å × ²

Найбільш розповсюдженими є механічні методи зупинки кровотечі.
1) Притискання кровоточивої ділянки
Слід пам�ятати, що не кожна кровотеча з рани потребує надання

специфічної допомоги. Організм людини має власну систему захисту

Мал. 322. Лігатурні голки Дешана.

Мал. 323. Проведення голки
Дешана з лігатурою через отвір

в тканинах.

Мал. 324. Лігатурна голка Купера.
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від кровотечі, яка може самостійно її припинити. Наприклад, капілярні
й венозні кровотечі з підшкірної жирової клітковини, як правило, зупи-
няються спонтанно внаслідок підвищення згортальних властивостей
крові. Якщо цього не відбувається, то кровоточиву ділянку, залежно від
її розмірів, можна притиснути пальцем (мал. 325), тампоном (мал. 326)
або серветкою (мал. 327). У деяких випадках цього достатньо, щоб кро-
вотеча припинилась.

2) Протирання кровоточивої ділянки
При протиранні країв рани волокна тупфера чи серветки захоплю-

ють тромби, які утворилися в судинах, і витягують їх назовні, що понов-
лює або підсилює вже існуючу кровотечу. Грубі протирання травмова-
ного органа можуть призвести до спазму м�язової системи судин і тим-
часової зупинки кровотечі, яка поновлюється після закінчення операції
та припинення дії наркотичних препаратів. Кровотеча викликає накопи-
чення крові в рані, яка збільшує відстань між її краями, перешкоджає їх
щільному приляганню, процесам регенерації й утворенню рубця. Якщо
кров накопичується у великій кількості, можуть утворитися гематоми з
наступним інфікуванням і нагноєнням рани та утворенням абсцесу.

3) Перетискання судин затискачем
У тих випадках, коли притискання кровоточивої ділянки пальцем,

тампоном або серветкою не дало ефекту, необхідно знайти капіляр чи
венулу й перетиснути їх затискачем. Міцний затискач (мал. 328), накла-
дений повздовж (а) чи впоперек (б) судини, наближує одну до одної
стінки, розчавлює інтиму і перекриває її просвіт. Як правило, цього до-
статньо, щоб остаточно зупинити кровотечу. В цьому можна пересвідчи-

Мал. 326. Притискання
кровоточивої ділянки

тампоном.

Мал. 327. Притискання
кровоточивої ділянки

серветкою.

Мал. 325. Притискання
кровоточивої ділянки

пальцем.
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тись, коли через деякий час зняти затискач із
судини. Даний спосіб дозволяє не проводити
лігування дрібних судин, яке збільшує час опе-
рації і можливість інфікування рани. Крім того,
нитки, що залишаються в рані після лігування
судин, для організму жінки є чужорідним
тілом, яке повинно через деякий час розсмок-
татися або інкапсулюватися на все життя.

4) Скручування судин
Скручування судини раніше застосовува-

лось при кровотечах з дрібних венозних або
артеріальних гілок. Для цього затискачем за-
хоплювали кровоточиву судину повздовж її
просвіту і закручували інструмент доти, поки
кукса не відпадала разом із затискачем. При
застосуванні даного способу кровотеча може
зупинитись внаслідок того, що при закручуванні внутрішня і середня
оболонки судин розриваються, загортаються в просвіт і закривають його.
Цей спосіб зараз не використовується через низьку ефективність і не-
безпеку для хворої в результаті поновлення кровотечі в глибині тканин
після відкручування судини від основного стовбура.

5) Перев�язування кукси судини в рані
Як видно з попередніх підрозділів, тільки одні притискання, протиран-

ня, перетискання й скручування судин не завжди ефективні для зупинки
кровотечі. Тому необхідно зупинитись на пере-
в�язуванні поверхнево або глибоко розташова-
ної кукси судини в рані.

При поверхневій рані хірург може захопи-
ти куксу судини кровоспинним затискачем
повздовж або впоперек її просвіту. Як у пер-
шому, так і в другому випадку кінчики затис-
кача не повинні фіксувати навколишні ткани-
ни (мал. 329). При захопленні двома кінчика-
ми затискача впоперек просвіту судини кінчик
інструмента повинен виходити за її межі. Після

Мал. 329. Фіксація шкіри
при прошиванні й
перев�язуванні кукси

судини в рані.

Мал. 328. Перетискання
кукси судини затискачем:
а � повздовж їх просвіту;
б � впоперек їх просвіту.

а

б
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фіксації судини затискачем (мал. 330 а) хірург передає інструмент асис-
тентові, який піднімає його догори, не травмуючи судину. Хірург в цей
час обвиває кінець судини лігатурою (мал. 330 б). Після цього асистент
нахиляє рукоятку затискача так, щоб хірург добре бачив кінчик інстру-
мента. Хірург формує першу петлю (мал. 330 в) і затягує вузол, щоб петля
нитки лягла на судину під самим кінчиком затискача, а сам інструмент
був вільний від вузла. При зав�язуванні першої петлі хірургові немає
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ж 
Мал. 330. Фіксація та лігування кукси судини в поверхневій рані:

а � фіксація кукси судини затискачем; б � обвивання кукси судини лігатурою;
в � утворення першої правої петлі; г � зав�язування першого вузла;

д � дозатягування першого вузла після зняття затискача; е � формування
другої петлі; ж � зав�язування другого вузла.
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потреби тягнути кінці нитки в різні боки. Зав�язуючи вузол, лігатуру
необхідно тримати так, щоб обидва вказівні пальці були близько до вуз-
ла (мал. 330 г). Якщо не дотримувати цього правила, то нитка легко
рветься або вузол зав�язується не так міцно. Коли хірург туго стягнув
першу петлю навколо судини, асистент поступово розкриває затискач, а
хірург у цей час закінчує затягувати вузол (мал. 330 д). Якщо асистент
розкриває затискач без команди хірурга, зненацька чи ривком, то недо-
в�язана лігатура може зіскочити з кукси судини доти, поки хірург встиг-
не дотягнути її до кінця, що може викликати повторну кровотечу. Після
зав�язування першої петлі вузла хірург не повинен тягнути за перев�яза-
ну судину, бо нитка може сповзти з кукси або прорвати її стінку. Після
формування другої петлі (мал. 330 е) хірург зав�язує другий вузол так,
щоб нитки були натягнуті й накладений попередній вузол не розв�язав-
ся (мал. 330 ж).

Найбільш небезпечні кровотечі, коли кукса судини міститься в гли-
бині рани. Для того щоб хірург зупинив кровотечу з такої судини, асис-
тентові необхідно забезпечити огляд рани за допомогою дзеркал і
підіймачів. Після розтягнення країв рани на її дно кладуть тампон і сильно
притискають кровоточиву ділянку. Якщо після цього швидко забрати
тампон, то притиснута судина деякий час не буде сильно кровоточити.
Цього часу буває достатньо для того, щоб побачити куксу судини і захо-
пити її кровоспинним затискачем (мал. 331 а). Після фіксації судини за
допомогою інструмента повторно тупфером висушують операційне поле,
щоб хірург переконався в тому, що в затискач № 1 потрапила необхідна
судина. Затискач № 1 передають асистентові. За допомогою затискача
№ 2 коротку частину лігатури обводять навколо травмованої судини
(мал. 331 б). Затискач № 3 один раз обертають за годинниковою стрілкою,
намотуючи навколо нього довгий кінець нитки (мал. 331 в). Затискач
№ 3 опускають на дно рани, розкривають його кінчики, захоплюють
короткий кінець нитки і протягують його через петлю (мал. 331 г). У
цей час затискач № 2 відпускає короткий кінець лігатури і захоплює
довгий кінець нитки (мал. 331 д). Обидві нитки за допомогою затис-
качів № 2 і № 3 тягнуть вниз у протилежні від кукси судини боки, зав�я-
зують перший вузол (мал. 331 е). Якщо не користуватись затискачем № 2
для фіксації довгого кінця нитки, а тягнути цю лігатуру безпосередньо
догори під час зав�язування першої петлі вузла, то порушується роз-
поділ векторів сил, що може викликати відрив частини судини від кукси
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Мал. 331. Фіксація та лігування кукси судини в глибокій рані:
а � розкриття рани і фіксація кукси судини затискачем № 1; б � обвивання
затискачем № 2 лігатури навколо кукси судини; в � обвивання затискача № 3

довгим кінцем лігатури проти годинникової стрілки; г � фіксація затискачем № 3
короткого кінця лігатури; д � фіксація затискачем № 2 довгого кінця лігатури;

е � зав�язування першої петлі за допомогою затискачів № 2 і № 3;
ж � дозав�язування першого вузла, обвивання затискача № 1 довгим кінцем

лігатури за годинниковою стрілкою; з � фіксація затискачем № 1 короткого кінця
лігатури та вилучення затискача № 3; и � зав�язування другого вузла

за допомогою затискачів № 1 і № 2.
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і поновлення кровотечі в набагато гірших умовах. Коли хірург зав�язує
перший вузол, асистент за його командою поступово знімає затискач
№ 1 і витягає з рани. Після цього затискач № 1 один раз обвивають довгою
ниткою проти годинникової стрілки (мал. 331 ж), опускають його на дно
рани, захоплюють короткий кінець нитки (мал. 331 з). У цей час затис-
кач № 3 відпускає короткий кінець нитки, який витягають за межі рани.
Затискач № 1 протягує короткий кінець лігатури через петлю. За допо-
могою затискачів № 1 і № 2 зав�язують другу петлю вузла (мал. 331 и).
Кінці кетгутових або лавсанових ниток перерізають на відстані 10 мм
від вузла. При використанні синтетичних ниток зав�язують третій вузол
так, як це робилось при фіксації першої петлі. Після цього кінці лігатур
відсікають приблизно на 5 мм від вузла. Якщо кінці ниток обрізані дуже
близько до вузла, вони можуть спонтанно розв�язатися і кровотеча по-
новиться. Надалі необхідно виключити всі маніпуляції, які можуть ви-
кликати зісковзування вузла із судини і поновлення кровотечі.

У випадках, коли в глибині рани не можна знайти кровоточиві суди-
ни, по черзі притискають пальцем окремі ділянки дна або стінок. Після
цього марлевим тампоном видаляють згустки крові, допомагаючи хірур-
гові пересвідчитись, що кровотеча припинилась. Якщо кровотеча про-
довжується, то палець поступово за годинниковою стрілкою просува-
ють по дну рани і на кожну підозрілу ділянку накладають новий затис-
кач. Рухи хірурга повинні бути дуже обережними, щоб кінці затискачів
не травмували тканин дна рани або передчасно не зісковзнули з кукси
судини. Коли на одній ділянці дна рани накладено декілька затискачів,
то лігатури зав�язують у зворотному порядку, так само, як накладали
інструменти. У цих випадках кінці лігатур зрізають вище від вузла, ніж
було відмічено раніше. Потрібно дуже обережно вимочувати кров з дна
рани, де щойно було зав�язано вузли, щоб необережним рухом не стяг-
нути петлю з кукси судини.

Таким чином, якщо притискання або перетискання судини затиска-
чем не дало ефекту і кровотеча поновлюється після зняття чи розкри-
вання бранш інструмента, необхідно приступити до перев�язування її
кукси в рані, що викликає надійний гемостаз.

6) Лігування короткої кукси судини до навколишніх тканин
У тих випадках, коли кукса судини під час захоплення затискачем

або перев�язування частково обривається, виникає необхідність у про-
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шиванні навколишніх тканин і фіксації до них залишків судини
(мал. 332). Для цього вкорочену куксу захоплюють кровоспинним за-
тискачем і відхиляють у протилежний бік від місця, де голкою один раз
прошито тканини, які оточують судину (мал. 332 а). Ниткою фіксують
коротку куксу судини до прошитих тканин (мал. 332 б). Після цього куксу
судини лігують з протилежного боку (мал. 332 в).

 в  б  а 

Мал. 332. Зупинка кровотечі з короткої кукси судини:
а � прошивання тканини біля кукси судини; б � фіксація кукси судини лігатурою
до прошитих тканин; в � фіксація лігатурою кукси судини з протилежного боку.

7) Обколювання судини в тканинах
У тих випадках, коли технічно не можна встановити причину кро-

вотечі, визначити місце розташування пошкодженої судини або неба-
жано ізольовувати куксу з навколишньої клітковини, необхідно наклас-
ти �обколюючий� шов. Найчастіше цей шов використовують в акушерсь-
ко-гінекологічній практиці, що зумовлено слабким розвитком адвентиції
судин маткової стінки, важкістю пошуку кровоточивої судини в ткани-
нах і неможливістю її окремої перев�язки. У ролі �обколюючого� шва
переважно застосовують 8-подібний шов. Різні етапи накладання цього
шва на шийку матки після конусоподібної її ампутації зображено на
малюнку 333. З малюнка 333 а видно, що голку вколюють і виколюють
над кровоточивою судиною на одному рівні від цервікального каналу
на периферії шийки матки. Після цього голкою обколюють тканину вдру-
ге під кровоточивою судиною на відстані 5-10 мм від місця її першого
прошивання, але дещо ближче до цервікального каналу (мал. 333 б). При
цьому дві нитки в глибині шийки матки йдуть паралельно, а на зовнішній
поверхні лігатури перехрещуються між собою, таким чином облямову-
ючи і стискаючи тканини з кровоточивою судиною. Для перетискання
судин, які розташовані в тканинах ампутованого органа, необхідно пер-
шим формувати хірургічний вузол (мал. 333 в). Перед зав�язуванням
цього подвійного вузла дуже корисно попередньо сильно стиснути тка-
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нини шийки матки за допомогою підтягування лігатури за обидва кінці
на себе. При завязуванні хірургічного вузла необхідно контролювати,
щоб нитка лягала правильно, не послаблюючи петлі. Для того щоб за-
побігти послабленню першого вузла перед формуванням другої петлі,
необхідно вузол притиснути вказівним пальцем, зафіксувати його за-
тискачем або пінцетом, який позбавлений на кінцях внутрішньої нарізки
(мал. 333 г).

При накладанні цього шва слід пам�ятати, що, чим менше кліткови-
ни, що оточує судину, захоплено голкою, тим менше шансів для виник-
нення некрозу тканин у післяопераційний період.

Метод обколювання тканин не такий досконалий, як перетискання і
лігування ізольованої кровоточивої судини, але його застосування наба-
гато простіше, швидше і дає можливість одночасно зупиняти кровотечу
на великій ділянці значної кількості кукс судин.

8) Перетискання судин через тканини або органи
Цей вид допомоги є тимчасовим заходом для того, щоб виграти час

перед наданням адекватної допомоги при кровотечі.

Мал. 333. Обколювання судин у тканинах кукси шийки матки,
формування петлі та фіксація вузла:

а � прошивання тканин над кровоточивою судиною; б � прошивання тканин
під кровоточивою судиною; в � формування першої петлі;

г � фіксація першого вузла пінцетом.

а в

б г
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Найпростішим методом є перетискання аорти кулаком (мал. 334).
Найчастіше її перетискають у нижньому черевному відділі. Для цього
післяродову матку відхиляють наперед і дещо вище мису знаходять пуль-
суючу аорту. Потім праву кисть стискають у кулак, встановлюють вер-
тикально до передньої черевної стінки і тильною поверхнею основних
фаланг пальців притискають аорту до хребтового стовпа. Ліва рука може
допомагати правій у перетисканні цієї магістральної судини (мал. 335).
Повнота перетискання черевного відділу аорти контролюється за відсут-
ністю пульсації крові в артеріях стегна, коліна чи стопи.

Існує дуже багато різновидів цього способу зупинки кровотечі. Най-
простішим його варіантом є стискання черевної аорти щільним вали-
ком з матерії, яке здійснюють кулаком, долонною поверхнею кисті руки
(мал. 336) чи пов�язкою з валиком (мал. 337). Перетискання аорти джгу-
том через передню черевну стінку запропоноване Момбургом для штуч-
ного знекровлення нижньої половини тіла (мал. 338). Для цього автор
проводив поступове, багаторазове перетискання тулуба вище талії пруж-

Мал. 334. Перетискання черевної
аорти кулаком.

Мал. 335. Перетискання черевної
аорти двома руками.

Мал. 336. Перетискання черевної
аорти рукою з валиком.

Мал. 337. Перетискання черевної аорти
пов�язкою з валиком (за Капланом).
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ною гумовою трубкою товщиною з палець, довжиною 2 м до зникнення
пульсації на стегновій артерії чи нижче, в артеріях коліна або стопи.

Під час кесаревого розтину або внутрішньоматкових маніпуляцій,
наприклад при ручному відокремленні плаценти, черевний відділ аорти
можна перетиснути кулаком чи пальцями, що знаходяться на задній стінці
порожнини матки (мал. 339).

Мал. 338. Перетискання черевної
аорти джгутом (за Момбургом).

Мал. 339. Перетискання черевного
відділу аорти пальцями через

стінку матки.

Г. Г. Гентер здійснив спробу перетиснути черевний відділ аорти під
час стискання нижнього сегмента матки. Для цього він переводив жінку в
положення Тренделенбурга, захоплював матку через передню черевну
стінку так, щоб великий палець знаходився на правому її ребрі, а чотири
пальці � на лівому, підтягував орган до пупка і притискав ним аорту. В цей
час друга рука проводила легкий зовнішній масаж дна матки (мал. 340).

Для припинення гіпотонічних кровотеч розроблено дуже багато
методів перетискання маткових артерій через тканини. Найпростішим з
них є метод Губарєва�Рачинського. Автори цього методу рекомендують
виводити матку з порожнини малого таза, переміщати її вперед, переги-
нати через верхній край лобка і стискати долонною поверхнею правої
руки (мал. 341).

В. Ф. Снєгірьов запропонував занурювати матку за лобкове зчлену-
вання і після того стискати її між правою рукою, що введена в заднє
склепіння піхви, і лівою рукою, яка через передню черевну стінку фіксує
задню стінку матки, утворюючи таким чином гіперантифлексоване по-
ложення цього органа (мал. 342).

Соколов рекомендує вводити пальці правої руки не в заднє склепін-
ня, як це робив В. Ф. Снєгірьов, а в переднє, і стискати передню й задню
стінки матки обома руками (мал. 343).
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При застосуванні методу Грінхілла в переднє склепіння вводять не
пальці рук, а кулак, що дозволяє набагато міцніше стиснути обидві по-
верхні матки двома руками (мал. 344).

Р. Цвейфель запропонував вводити в піхву кисть правої руки, захоп-
лювати і стискати між великим і чотирма іншими пальцями шийку мат-
ки, а лівою рукою стискати дно матки, як це робиться згідно з методом
Креде�Лазаревича при витисканні дитячого місця (мал. 345).

До рефлекторних методів збудження скоротливої діяльності стате-
вого органа належить масаж матки на кулаці. Після введення під нарко-
зом у порожнину матки кисть правої руки складають у вигляді кулака,

Мал. 340. Стискання судин матки з
боків з одночасним підніманням
органа догори й зовнішнім його

масажем (за Гентером).

Мал. 341. Перегинання
 і притискання матки

до лобкового зчленування
(за Губарєвим�Рачинським).

Мал. 342. Гіперантифлексія матки,
стискання органа пальцями через
заднє склепіння піхви і передню
черевну стінку (за Снєгірьовим).

Мал. 343. Гіперантифлексія матки,
стискання органа пальцями через
переднє склепіння піхви і передню
черевну стінку (за Соколовим).
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зміщують її тіло дещо вперед і ближче до лобкового зчленування. Ліва
рука через передню черевну стінку охоплює дно матки, як при зовніш-
ньому масажі, й обережно подразнює її поверхню (мал. 346).

При відсутності ефекту від масажу матки на кулаці можна застосу-
вати метод М. С. Бакшеєва. Для цього рука, що міститься в порожнині
матки, переводить її наперед і донизу, максимально притискаючи пере-
дню стінку органа до задньої стінки лобкового зчленування. Другою

Мал. 344. Гіперантифлексія матки,
стискання органа кулаком через
переднє склепіння піхви і передню
черевну стінку (за Грінхіллом).

Мал. 345. Стискання шийки,
перешийка і дна матки

(за Цвейфелем).

Мал. 346. Комбінований
зовнішньо-внутрішній масаж

матки на кулаці.

Мал. 347. Комбіноване зовнішньо-
внутрішнє притискання стінок

матки (за Бакшеєвим).
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рукою, що знаходиться на передній черевній стінці, охоплюють матку
ззаду, на рівні нижнього сегмента, намагаючись щільно притиснути її
задню стінку до руки, що міститься в порожнині органа (мал. 347).

9) Прошивання і лігування кукси після видалення органа
Під час операції часто виникає необхідність у видаленні труби, яєч-

ника або матки. Після екстирпації органа залишається кукса, яку необ-
хідно лігувати. Найпростіше це робити, коли вдається перев�язати окре-
му судину, але до кукси може пройти декілька судин і всіх їх знайти не
вдається. Тому виникає потреба в обколюванні тканин і перев�язуванні
всієї кукси. Під час лігування кукси виникають дві протилежні тенденції:
1) залишати над ниткою велику частину кукси, щоб після операції не
відбулось зісковзування лігатури; 2) над ниткою необхідно залишати
мінімальну кількість кукси, бо вона позбавляється живлення, некроти-
зується і є причиною виникнення гнійних абсцесів у післяопераційний
період. Для того щоб лігатура не зісковзувала з короткої кукси, необхід-
но провести подвійне обколювання кукси (мал. 348). Після перетискан-
ня кукси хірург передає затискач асистенту та голкою проколює ткани-
ни одного краю кукси спереду дозаду біля кінчиків інструмента
(мал. 348 а). Після цього він формує першу петлю та зав�язує перший
вузол (мал. 348 б). Довгий кінець лігатури хірург обвиває навколо кукси
та з боку рукоятки затискача і голкою проколює тканини з другого краю
кукси під інструментом спереду дозаду (мал. 348 в). З довгого та корот-
кого кінців нитки він формує другу петлю та зав�язує другий вузол
(мал. 348 г). У той час, коли хірург сильно затягує другу петлю, помічник
обережно і повільно розкриває затискач, даючи цим самим можливість
скоротитися розчавленим тканинам кукси, і сприяє затягуванню двох

          
              а                                б                            в                        г 
Мал. 348. Обколювання тканин кукси та зав�язування двох вузлів:

а � проколювання тканин одного краю кукси спереду дозаду;
б � зав�язування першого вузла; в � проколювання другого краю кукси

спереду дозаду; г � зав�язування другого вузла.
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петель другого вузла на місці, де щойно знаходився інструмент. Якщо
асистент дуже швидко розкриє бранші затискача, то хірург не встигає
повноцінно затягнути лігатуру, тканини скорочуються, судина втікає від
нижчерозташованої і недозав�язаної нитки, починає утворюватися гема-
тома або виникає кровотеча з кукси, яку дуже важко зупинити. У таких
випадках для припинення утворення цих видів ускладнень необхідно на-
класти затискач нижче несправжнього вузла, провести повторне лігуван-
ня тканин, а після цього зменшити розміри кукси. Якщо асистент розк-
рив затискач правильно, то після затягування двох петель першого вузла
гематоми і кровотечі не спостерігається. Після того як він зняв затискач,
хірург зав�язує другу петлю вузла, а помічник обрізає кінці лігатур.

При короткій і вузькій куксі, коли розміри її не дозволяють провести
обколювання, виконують наскрізне проколювання тканин за Чупрієн-
ком. При цьому голкою проколюють куксу під затискачем спереду на-
зад або ззаду наперед приблизно по її середині, лігатуру обвивають спо-
чатку навколо кінчиків бранш затискача і зав�язують у вигляді простої
петлі (мал. 349 а). Потім нитку обвивають під рукояткою затискача і теж
зав�язують у вигляді другої петлі (мал. 349 б). Асистент розкриває за-
тискач і в цей час хірург дозав�язує другий вузол (мал. 349 в). Ця лігату-
ра тримається не так щільно, як попередня, але подальше зісковзування
лігатури стає практично неможливим.

а                                    б                           в

Мал. 349. Лігування кукси після прошивання тканин (за Чупрієнком):
а � зав�язування першого вузла; б � зав�язування другого вузла;

в � дозав�язування другого вузла після зняття затискача.

У тих випадках, коли кукса дуже товста, можна використати под-
війне її прошивання й перев�язування тканин за допомогою вузла
Staffordshire-Tait (мал. 350) або авторської його модифікації (мал. 351).
Для цього необхідно мати дві голки, з�єднані між собою одною ниткою,
яка розташовується на передній поверхні кукси. Тканини проколюють
ззаду наперед під затискачем наскрізь біля середини кукси так, щоб одна
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голка пройшла над, а друга під лігатурою. У той час, коли хірург зав�я-
зує першу петлю морського вузла, асистент поступово розкриває бранші
затискача. Після зняття затискача хірург зав�язує другий вузол, а асис-
тент зрізає кінці лігатур.

Якщо при проколюванні кукси випадково пошкоджується судина,
то разом з кінчиком голки з�являється невелика цівка крові. Звичайно, у
таких випадках необхідно поспішити з перев�язуванням кукси і зав�яза-
ти лігатуру дещо нижче від місця кровотечі, щоб запобігти наступному
виникненню гематоми. Якщо після лігування судини гематома все ж
таки утворилась, то слід ще раз перев�язати куксу, але нижче розташу-
вання гематоми, а після цього вкоротити куксу.

При дуже великих розмірах кукси, коли затискачі послідовно накла-
дають на сальник для його резекції, використовують ланцюговий шов
за Томсоном, який складається з багатьох вертикальних обвивних швів,
що заходять один за другий (мал. 352). Перший шов накладають біля
країв бранш затискача. При цьому голка проколює тканини наскрізь ззаду
наперед на декілька міліметрів нижче від нижнього краю затискача.
Потім лігатуру обвивають під рукояткою затискача і зав�язують у виг-
ляді хірургічного вузла на передній поверхні сальника. Наступний об-
вивний вертикальний шов накладають таким чином, що голка спочатку
проколює спереду назад тканини, які вже ввійшли в попередній шов, а
виколюється за межами кінчика затискача. Хірург і асистент зав�язують
обидва перші вузли, тоді як другий помічник обережно знімає затискач.
Після зав�язування другого вузла кінці лігатур обрізають. До недоліків
цього шва слід віднести те, що при його виконанні доводиться робити
дуже багато проколів тканин. Крім того, при зав�язуванні першого й
останнього швів вузли можуть зісковзнути з кінців кукси. Для того щоб

Мал. 350. Лігування
кукси після подвійного

прошивання
(за Staffordshire-Tait).

Мал. 351. Модифікація
подвійного

прошивання кукси
(за Staffordshire-Tait).

Мал. 352. Накладання
ланцюгового шва

на дуже велику куксу
(за Томсоном).
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запобігти цій прикрості, ми використовуємо такий метод: голка проко-
лює тканину спочатку в напрямку рукояток затискача, лігатура обви-
вається навколо кінця кукси, тільки після цього проводимо подвійне
обколювання передньої поверхні кукси обвивним вертикальним швом
у бік кінчика затискача. Після зав�язування спочатку хірургічного, а потім
другого вузла ця лігатура вже не може зісковзнути з кінчика кукси не
лише сальника, але й іншої більш щільної тканини.

У тих випадках, коли при видаленні органа на тканину накладають
одночасно два затискачі один напроти іншого, можна провести обколю-
вання обох кукс, зав�язування хірургічних, а потім подвійних вузлів, як
це було описано раніше. Якщо хірург не може обвести лігатуру навколо
кукси, то це найчастіше зумовлено такими причинами: а) асистент не
висунув кінчик затискача із захоплених тканин; б) хірург не звільнив
кінчик затискача з тканин, зробивши недостатньо глибокий розріз
(мал. 353). Обидві помилки дуже легко виправити, якщо асистент вису-
не затискач вперед або хірург звільнить кінчик затискача за допомогою
невеличкого розрізу між кінчиками затискачів (мал. 354). В останньому
випадку помилку слід виправити перед обвиванням лігатури навколо
кінчика затискача, бо вузол зіскочить з тканин і розпочнеться кровотеча
з кукси. Після правильного зав�язування обох лігатур інколи кров все ж
просочується з невеликої ділянки між двома куксами (мал. 355). Це вка-
зує на те, що тканини між двома затискачами перерізані дуже глибоко
або відстань між двома затискачами була дуже велика. У цих випадках
нижче кута рани достатньо накласти обвивний вертикальний або 8-по-
дібний шов, щоб остаточно припинити кровотечу між двома куксами
після зав�язування цієї лігатури (мал. 356).

Мал. 353. Лігування кукси не
можливе, бо кінчики затискачів

не звільнені від тканин.

Мал. 354. Кінчики затискачів
звільнені від тканин за допомогою

додаткового розрізу.
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10) Перев�язування нетравмованих судин у рані
При обережному розрізі шкіри за Г. Ж. Пфанненштілем після ого-

лення fascia subcutanea superficialis можна побачити великі судини, що
проходять в обох кутах рани. Якщо на одну з артерій накласти затискач
і перерізати вище від нього судину, то з другого травмованого її кінця
розпочнеться кровотеча. Ця кровотеча зумовлена тим, що в vasa
epigastrica superficialias кров потрапляє із зовнішньої і внутрішньої над-
черевних артерій одночасно. Тому на зовнішню надчеревну артерію не-
обхідно накладати два затискачі в дистальному й проксимальному
відділах (мал. 357 а) і тільки після цього перерізати, прошити та пере-
в�язати судину між двома інструментами (мал. 357 б). При перетисканні
судин затискачами потрібно слідкувати, щоб в інструмент помилково

не потрапила ділянка шкі-
ри. Якщо це відбудеться, то
після зав�язування лігатури
утвориться місцевий некроз
тканин, а потім спотворе-
ний рубець (див. мал. 329).
Після перетискання і пере-
різання судини хірург пере-
дає затискач помічникові,
який ставить його в таке по-
ложення, в якому він був на-
кладений. Якщо хірург фік-
сував затискач у напрямку
до проксимального краю

Мал. 355. Кровотеча з тканин між
двома куксами через значний

додатковий розріз.

Мал. 356. Додатковий шов,
накладений між двома куксами для

припинення кровотечі.

Мал. 357. Перетискання та пересічення
нетравмованої судини в рані:

а � перетискання нетравмованої судини між
двома затискачами; б � пересічення судини

з двох боків.

а б
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рани, то асистент ставить його під гострим кутом до проксимального
краю, і навпаки, коли хірург накладає затискач до дистального краю, то
асистент також тримає його до дистального краю. Після перерізання
судин хірург приступає до їх лігування. Під час цієї маніпуляції асис-
тент не повинен тягнути за затискач, щоб не відірвати куксу судини від
основного стовбура. Хірург підводить під затискач нитку і щільно за-
в�язує вузол, щоб не відбулось наступного зісковзування лігатури. Хірур-
гові слід підводити лігатуру під судину, а не помічнику натягувати суди-
ну до нитки. Після перев�язування судини необхідно негайно зрізати
лігатуру, щоб не відірвати куксу разом з ниткою. Для запобігання зісков-
зуванню лігатури з кукси слід зрізати нитки не дуже близько до вузла.

Аналогічна ситуація виникає при відшаруванні апоневроза від білої
лінії живота в бік пупка і лобка при розрізі живота за Г. Ж. Пфаннен-
штілем. При цьому між м�язами і переднім листком піхви прямого м�яза
натягується багато тоненьких судин і
нервів, які без необхідності не потрібно
травмувати (мал. 358). Перед перерізанням
цих кровоносних судин потрібно їх лігува-
ти з обох боків, щоб запобігти виникнен-
ню гематом в ранній післяопераційний пе-
ріод. Той, хто ігнорує це правило й гостро
чи тупо травмує судини, може діагносту-
вати виникнення підапоневротичних гема-
том клінічно або за допомогою ультразву-
кових методів дослідження.

Таким чином, попереднє перев�язуван-
ня нетравмованих судин у рані дозволяє зменшувати крововтрату і запо-
бігати забрудненню операційного поля її елементами.

11) Перев�язування судин на відстані:
а) Перев�язування внутрішньої клубової артерії
У деяких випадках не вдається провести зупинку кровотечі на місці

розрізу чи патологічного процесу й виникає необхідність у перев�язці
магістральних судин, що живлять цю ділянку, на деякій віддалі від рани.
Для того щоб пояснити, як це зробити, необхідно нагадати топографо-
анатомічні особливості будови тих ділянок, де буде проведено лігуван-
ня судин. Насамперед слід зупинитись на перев�язуванні основної суди-

Мал. 358. Судини і нерви
між м�язами та переднім

листком піхви прямого м�яза
(за Рембезом).
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ни, що постачає кров до статевих органів жінки, внутрішньої клубової
артерії (a. iliaca interna). Черевна аорта на рівні ІV поперекового хребця
поділяється на дві (праву і ліву) загальні клубові (aa. iliаcae communes)
артерії (мал. 359). Обидві загальні клубові артерії направляються від
середини назовні й донизу, по внутрішньому краю великого поперечно-
го м�яза (m. psoas major). Спереду від крижово-клубового зчленування
загальна клубова артерія (a. iliaca communіs) поділяється на дві судини:
товстішу, зовнішню клубову, артерію (a. iliaca externa) й тоншу, внутрі-
шню клубову, артерію (a. iliaca interna) (мал. 360). Далі внутрішня клу-
бова артерія йде вертикально вниз, до середини задньобічної стінки
порожнини малого таза, й, досягнувши вертикального foramen ishiadicum
majus, поділяється на передню й задню гілки. Від передньої гілки внут-
рішньої клубової артерії відходять: внутрішня соромітна артерія (a. pu-
denda interna), маткова артерія (a. uterina), пупкова артерія (a. umbilicalis),
нижня артерія сечового міхура (a. vesicalis inferior), середня артерія пря-

Мал. 359. Артеріальна система внутрішніх статевих органів жінки
(вид ззаду, за Воробйовим):

1. A. rectalis inferior; 2. M. obturatorius internus; 3. A. vaginalis; 4. Ureter;
5. A. glutea inferior; 6. A. glutea superior; 7. M. psoas major; 8. A. iliaca interna;
9. A. iliaca externa; 10. A. iliaca communis; 11. M. iliacus; 12. Uterus; 13. Ramus
ascendens a. uterina; 14. Tuba uterina; 15. Ramus tubarius a. uterina; 16. Ramus

ovaricus a. uterina; 17. Ovarium; 18. A. ovarica; 19. A. umbilicalis; 20. A. obturatoria;
21. A. uterina; 22. A. pudenda interna; 23. A. rectalis media; 24. Vagina; 25. Rectum.
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мої кишки (a. rectalis media), нижня сіднична артерія (a. glutea inferior),
які постачають кров�ю органи малого таза. Від задньої гілки внутріш-
ньої клубової артерії відходять такі артерії: клубово-поперекова
(a. iliolumbalis), бічна крижова (a. sacrаlіs lateralis), затульна (a. obturatoria),
верхня сіднична (a. glutaеa superior), які здійснюють кровопостачання
стінок і м�язів малого таза.

Перев�язування внутрішньої клубової артерії найчастіше проводять
при пошкодженні маткової артерії під час розриву матки і розширеній
екстирпації матки з придатками. Для визначення місця проходження цієї
артерії використовують мис. Приблизно на 30 мм вбік від нього термі-
нальну лінію перетинає внутрішня клубова артерія, яка спускається в
порожнину малого таза із сечоводом по крижово-клубовому суглобі. Для
лігування внутрішньої клубової артерії задній листок парієтальної оче-
ревини розсікають від промонторіума донизу і назовні, потім за допо-
могою пінцета і жолобкуватого зонда тупим способом відділяють за-
гальну клубову артерію і, спускаючись по ній донизу, знаходять місце її
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Мал. 360. Кровопостачання яєчника і маткової труби:
1. Vesica urinaria; 2. Uterus; 3. A. vesicalis superior; 4. Lig. teres uteri;
5. Tuba uterina; 6. Ovarium; 7. A. uterina; 8. Ureter; 9. A. obturatoria;

10. N. obturatorins; 11. V. iliaca externa; 12. A. iliaca externa; 13. Ailiaca interna;
14. Promontorium; 15. A v sacralis media; 16. Colon sigmoideum;

17. Aorta abdominalis.
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поділу на зовнішню і внутрішню клубові артерії (див. мал. 360). Над
цим місцем тягнеться зверху донизу і ззовні досередини світлий тяж
сечовода, який легко впізнати за рожевим кольором, властивістю скоро-
чуватись (перистальтувати) при доторкуванні й давати характерний хло-
паючий звук при вислизанні з пальців. Сечовід відводять медіально, а
внутрішню клубову артерію іммобілізують від сполучнотканинної обо-
лонки (мал. 361), перев�язують кетгутовою чи лавсановою лігатурою,
яку підводять під судину за допомогою тупокінцевої голки Дешана.
Підводити голку слід дуже обережно, щоб не пошкодити її кінчиком
супровідну внутрішню клубову вену, яка в цьому місці проходить збоку
й під однойменною артерією (мал. 362). Бажано лігатуру накладати на
відстані 15-20 мм від місця поділу загальної клубової артерії на дві гілки.
Безпечніше, якщо перев�язується не вся внутрішня клубова артерія, а
тільки її передня гілка, але її виділення і підведення під неї нитки вико-
нати технічно набагато важче, ніж зробити лігування основного стовбу-
ра. Після підведення лігатури під внутрішню клубову артерію голку Де-
шана витягують назад, а нитку зав�язують один раз. Після цього лікар,
який присутній на операції, перевіряє пульсацію артерій на нижніх

кінцівках. Якщо пульсація є, то внут-
рішня клубова артерія перетиснута і
можна формувати другий вузол, коли
вона відсутня, то лігована зовнішня
клубова артерія, перший вузол необ-
хідно розв�язати і знову шукати a. iliaca
interna.

Продовження кровотечі після пе-
рев�язки внутрішньої клубової артерії
пов�язане з функціонуванням (мал. 363)
трьох пар анастомозів: 1) між клубо-
во-поперековою артерією (a. iliolum-
balіs), що відходить від заднього сто-
вбура внутрішньої клубової артерії, і
поперековими артеріями (a. lumbalіs),
які відгалужуються від черевної ділян-
ки аорти; 2) між латеральною (a. sac-
ralis lateralis) й середньою крижовими
(a. saсralis mediana) артеріями (перша
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Мал. 361. Відокремлення
внутрішньої клубової артерії

від капсули:
1. V. iliaca interna; 2. A. iliaca interna;

3. V. iliaca externa; 4. A. iliaca
externa; 5. V. iliaca communis;

6. A. iliaca communis; 7. Ureter;
8. Nodi eymphoidei aortes.
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відходить від заднього стовбура внутріш-
ньої клубової артерії, а друга є непарною
гілкою черевної аорти); 3) між середньою
прямокишковою артерією (a. rectalis me-
dia), яка є гілкою внутрішньої клубової ар-
терії, та верхньою прямокишковою арте-
рією (a. rectalis superior), що відходить від
нижньої брижової артерії (a. mesenterica
inferior). При правильному перев�язуванні
внутрішньої клубової артерії функціону-
ють перші дві пари анастомозів, забезпе-
чуючи достатнє кровопостачання матки
(R. Burcheel, 1968). Третя пара підключа-
ється тільки в разі неадекватно низького перев�язування внутрішньої
клубової артерії. Сувора білатеральність анамостозів дозволяє проводи-
ти одностороннє перев�язування внутрішньої клубової артерії при роз-
риві матки й пошкодженні її судин з одного боку. А. Т. Бунін, А. Л. Гор-
бунов (1990) вважають, що при перев�язуванні внутрішньої клубової
артерії кров надходить у її
просвіт через анастомози клубо-
во-поперекової й бічної крижової
артерій, в яких течія крові набу-
ває зворотного напрямку. Після
перев�язки внутрішньої клубової
артерії одразу починають функ-
ціонувати анастомози, але кров,
що проходить через малі судини,
втрачає свої артеріальні рео-
логічні властивості й за своїми
характеристиками наближається
до венозної. Наші спостережен-
ня довели, що в післяоперацій-
ний період система анастомозів
забезпечує адекватність кровопо-
стачання матки, достатнього для
нормального розвитку наступної
вагітності (через 1-2 роки).

Мал. 362. Підведення голки
Дешана під a. iliaca interna.
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Мал. 363. Схема колатерального
кровообігу при лігуванні внутрішньої

клубової артерії:
1. Aorta abdominalis; 2. A. iliaca communis;
3. Місце лігування внутрішньої клубової
артерії; 4. Ramus anterior a. iliaca interna;
5. A. iliaca externa; 6. A. haemorrhoidalis

media; 7. A. rectalis superior; 8. A. sacralis
lateralis; 9. A. sacralis media;

10. A. iliolumbalis; 11. A. lumbalis;
12. A. mesenterica inferior.
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При розриві матки по бічній поверхні (найчастіше по лівій), коли
неможливо знайти місце пошкодження висхідної та низхідної гілок мат-
кової артерії (a. uterina), виникає необхідність перев�язати її на відстані.
Для того щоб не виникла складна ситуація під час операції, слід знати
топографо-анатомічні варіанти відходження маткової артерії від внутріш-
ньої клубової артерії. В. Ліпманн (1929) довів, що маткова артерія відхо-
дить переважно так, як це зображено на малюнку 364. З цього малюнка
видно, що маткова (a. uterina) і пупкова (a. umbilicalis) артерії відходять
від внутрішньої клубової артерії загальним стовбуром (мал. 364 а). Да-
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Мал. 364. Способи відходження маткової артерії від внутрішньої
клубової артерії (за Ліпманном):

1. A. vesicalis superior; 2. Truncus umbilico uterinus; 3. A. uterina; 4. V. uterina;
5. A. obturatoria; 6. A. iliaca interna; 7. V. iliaca interna; 8. A. iliaca externa;

9. A. ilica communis; 10. Aorta abdominalis; 11. Ureter;
а � через truncus umbilico uterinus; б � безпосередньо;

в � разом із затульною артерією; г � подвійним стовбуром.

а б

в г
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ний факт автор пояснює тим, що у новонароджених жіночої статі матко-
ва артерія є гілкою пупкової артерії. Рідше спостерігається безпосереднє
відходження маткової артерії від внутрішньої клубової артерії (мал. 364 б).
Ще рідше можна спостерігати відходження маткової артерії від внутрі-
шньої клубової артерії загальним стовбуром із затульною (a. obturatoria)
артерією (мал. 364 в). Дуже цікаво, що маткова артерія може відходити
від внутрішньої клубової артерії подвійним стовбуром (мал. 364 г). Де-
які автори як рідкісні аномалії описали відходження маткової артерії
загальним стовбуром із внутрішньою соромітною артерією, нижньою
артерією сечового міхура, нижньою й середньою артеріями прямої кишки
та ін. З наведених прикладів робимо висновок, що для пошуку маткової
артерії не потрібно орієнтуватись на внутрішню клубову артерію, бо
можливі різні варіанти її відходження, і під час операції дуже важко
встановити, з яким саме варіантом зіткнувся хірург. Якщо знову послідов-
но проглянути всі малюнки (364 а, б, в, г), то можна дійти висновку, що
спільним для них є те, що сечовід пірнає під маткову артерію незалежно
від того, як вона відходить від внутрішньої клубової артерії. Тому мат-
кову артерію необхідно шукати біля сечовода, щоб уникнути лігування
якоїсь іншої судини, що відходить від внутрішньої клубової артерії.

Після виявлення маткової артерії виникає наступне запитання: �Чи
можна її перев�язати в місці перехрещення із сечоводом?�. Відповідь
буде однозначна: звичайно, ні! Ця думка базується на тому, що при цій
маніпуляції можливе пошкодження самого сечовода або судин, що його
живлять. Крім того, в цьому місці маткову артерію супроподжують дві
вени, з яких одна проходить над сечоводом, а друга � під ним (мал. 365).
Звичайно, можливі й інші варіанти проходження судин у цьому місці:
дві вени проходять над сечоводом, а їх гілочки � під ним. На основі
всього викладеного можна дійти висновку, що маткову артерію необхід-
но перев�язувати на значній відстані від сечовода. Для того щоб при
лігуванні маткової артерії уникнути перев�язування якоїсь додаткової
судини, потрібно проводити це ближче до місця відходження її від внут-
рішньої клубової артерії. Після відсепарування на маткову артерію на
деякій відстані від внутрішньої клубової артерії накладають затискач з
товстими кінчиками і передають асистентові. Перед передачею затис-
кача помічника попереджають, щоб він сильно не тягнув за інструмент,
бо може відірвати маткову артерію від truncus umbilicalis, затульної ар-
терії або внутрішньої клубової артерії, що викличе профузну кровотечу.
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Хірург утворює петлю навколо інструмента, розташовує вказівні пальці
на обох кінцях лігатури біля самого вузла, підводить петлю під кінчик
затискача й одночасно дозатягує вузол, розтягуючи нитки в протилежні
боки. Якщо цю маніпуляцію виконувати в зворотній послідовності, підтя-
гувати артерію до вузла, тоді можливі два варіанти: петля зісковзує із
судини на затискач або відривається маткова артерія. Якщо випадково
виникає останній варіант, то однією рукою необхідно негайно притис-
нути внутрішню клубову артерію або, коли і вона одночасно пошкодже-
на, загальну клубову артерію, а другою рукою, за допомогою затискача,
фіксувати залишок кукси маткової артерії. Асистент у цей час повинен
за допомогою тампона звільняти операційне поле від крові. Якщо пер-
ший (попередній) затискач було накладено безпосередньо біля truncus
umbilicalis або внутрішньої клубової артерії, то кукси маткової артерії
внаслідок травми не залишається і хірург вимушений перев�язувати один
з цих утворів. Перев�язка truncus umbilicalis може зумовити однобічне
порушення кровопостачання сечового міхура через a. vesicalis superior
et inferior. Звичайно, зрозуміло, що лігування внутрішньої клубової ар-
терії (якщо не підключаються колатералі) може призвести до ще гірших
наслідків.
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Мал. 365. Нитка підведена під маткову артерію і вени (за Ліпманном):
1. Uterus; 2. Lig. teres uteri; 3. Tuba uterina; 4. Ureter; 5. A. uterina; 6. V. uterina;

 7. Ovarium; 8. V. iliaca interna; 9. A. iliaca interna; 10. V. iliaca externa; 11. A. iliaca
externa; 12. Colon sigmoideum; 13. V. iliaca communis; 14. A. iliaca communis.
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б) Перев�язування яєчникової артерії
У цьому підрозділі ми розглянемо особливості перев�язування яєч-

никової артерії та її гілочок.
При травмі, апоплексії і порушеній позаматковій трубній або яєчни-

ковій вагітності виникає кровотеча, для зупинки якої потрібне перев�я-
зування судин, щоб видалити трубу, яєчник чи придатки матки. Перед
тим як видаляти один або всі органи, необхідно згадати топографо-ана-
томічні особливості їх кровопостачання (мал. 366).

Відомо, що труба та яєчники отримують артеріальну кров з двох
різних судинних систем: безпосередньо з аорти через a. ovaricа та з
a. iliaca interna через висхідну гілку (ramus ascendens) маткової артерії
(a. uterina).

Обидві яєчникові артерії найчастіше відходять від черевної аорти
нижче від ниркових артерій. Інколи ліва яєчникова артерія може почи-
натись не від черевної аорти, а вище � від лівої ниркової артерії (a. renalis
sinistra). Незалежно від місця відходження обидві яєчникові артерії по-
заочеревинно спускаються донизу вздовж великих поперекових м�язів,
на рівні або трішки вище від гребенів клубових кісток перехрещують
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Мал. 366. Кровопостачання труби і яєчника:
1. Lig. teres uteri; 2. Tyba uterina; 3. Ramus tubarius a. uterina; 4. Ramus ovaricus
a. uterina; 5. Ramus tubarius a. ovarica; 6. Ramus ovaricus a. ovarica; 7. Ovarium;
8. Appendix vesiculosa; 9. Uterus; 10. A. ovarica; 11. Lig. latum uteri;  12. Ramus

ascendens a. uterina; 13. Ramus descendens a. uterina; 14. A. uterina.
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сечоводи, перегинають термінальну лінію, разом з vasa iliaca communis
проходять в підвішувальній зв�язці яєчника (lig. suspensorium ovarii).
Підходячи до яєчників, a. ovarica віддає коротку, товсту гілку яєчникам і
довгу, тонку � трубам. Проходячи між листками широкої зв�язки, ці гілки
утворюють поблизу яєчника mesovarium, а біля труби � mesosalpinx, після
чого вони сполучаються з двома кінцевими гілками висхідної маткової
артерії, утворюючи з ними артеріальні дуги.

Виходячи з аналізу наведених даних, стає зрозумілим, що для при-
пинення основного кровопостачання труби необхідно перетиснути дов-
гу гілку, яка відходить від яєчникової артерії до фаллопієвої труби, і
ramus tubarius a. uterina, що є кінцевою гілочкою маткової артерії. З ма-
люнка 367 видно, що для зупинки кровотечі з розірваної маткової труби
потрібно захопити травмовану ділянку великим і вказівним пальцями
лівої руки, підняти її догори і правою кистю накласти два затискачі.
В. Ліпманн (1929) радить один затискач накласти медіально на початко-
ву ділянку труби, де проходить трубна гілка маткової артерії, другий �
латерально безпосередньо під фімбріями труби (мал. 367). При такому
способі накладання затискачів не порушується кровопостачання яєчни-
ка через ramus ovaricus a. uterina та через яєчникову гілку a. ovarica. Для
остаточної зупинки кровотечі необхідно латерально розташований за-
тискач (після перев�язки судин) поступово просувати далі, щоб припи-
нити кровопостачання труби через колатералі, які існують між ramus
tubarius та ramus ovaricus маткової артерії (мал. 368).

Мал. 367. Тимчасова зупинка
кровотечі з розірваної маткової

труби (за Ліпманном).

Мал. 368. Остаточна зупинка
кровотечі з розірваної маткової

труби (за Ліпманном).
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Для припинення кровопостачання яєчни-
ка з одного боку необхідно перев�язати
a. ovarica, яка проходить з вільного краю
підвішувальної зв�язки яєчника. І. Б. Левіт
(1935) радить захопити лівою рукою трубу
та яєчник, підняти їх догори, щоб побачити,
як натягується підвішувальна зв�язка яєчни-
ка, накласти два затискачі (мал. 369), пере-
різати її ножицями і обколоти обвивним вер-
тикальним швом. Для цього автор пропонує
проколоти голкою куксу дещо нижче від за-
тискача, ззаду наперед через обидва листки
підвішувальної зв�язки яєчника (мал. 370 а),
далі тою ж голкою проколоти тканини цієї
зв�язки спереду назад у верхньому краю кук-
си (мал. 370 б). Асистент повертає затискач по повздовжній осі на 90°,
хірург обводить кінці лігатур навколо кукси і зав�язує першу петлю вуз-
ла (мал. 370 в). Потім хірург вдруге обводить кінці лігатур навколо кук-
си, асистент за цей час повертає затискач на 180° від нього. Після цього
хірург вдруге зав�язує петлю вузла (мал. 370 г). Коли хірург затягує дру-
гий вузол, асистент поступово розкриває затискач, щоб запобігти зісков-
зуванню лігатури з кукси. Якщо підвішувальна зв�язка яєчника фіксова-
на затискачами, перерізана і лігована дуже глибоко, то відбувається пе-
ресічення сечовода на дві частини (мал. 371).

Ф. Новак (1989) для запобігання пошкодженню сечовода пропонує
таке: асистент захоплює, фіксує й відводить матку вліво так, щоб права

Мал. 369. Перетискання
яєчникової артерії

в підвішувальній зв�язці
яєчника

(за Ліпманном).

        а                      б                    в               г 

Мал. 370. Прошивання кукси підвішувальної зв�язки яєчника (за Левітом):
а � пришивання кукси ззаду наперед; б � пришивання кукси спереду назад;
в � зав�язування першої петлі вузла; г � зав�язування другої петлі вузла.
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підвішувальна зв�язка яєчника
дещо розтягнулась, після цього
він захоплює щипцями придат-
ки матки і піднімає їх, що вик-
ликає додаткове розтягування
цієї зв�язки догори; все це разом
дає можливість хірургові візу-
ально визначити місце прохо-
дження a. ovarica (а) і сечовода
(с) (мал. 372). При виникненні
якого-небудь сумніву хірург
вказівним і великим пальцями
може пропальпувати два тяжі:
у верхньому проходять артерія
(а) і дві вени яєчника (не нама-
льовані), а в нижньому між ли-
стками широкої зв�язки � роже-
вого кольору сечовід (с), який
при доторкуванні дає перис-
тальтичні рухи, а при випус-
канні можна почути характер-
ний хлопаючий звук. Автор ра-
дить проколоти ріжучим затис-
качем прозору зону широкої
зв�язки, що розташована між
підвішувальною зв�язкою яєч-
ника і сечоводом (мал. 373 а).
Після цього він рекомендує роз-
вести кінчики затискача пара-

лельно до підвішувальної зв�язки яєчника (мал. 373 б), збільшуючи цим
самим розміри отвору, захопити інструментом дві нитки і протягнути їх
через широкий отвір (мал. 373 в), провести з двох боків лігування яєчни-
кової артерії (мал. 373 г) та двох її вен, перерізати підвішувальну зв�язку
яєчника разом з av. ovarica, але без сечовода. Проведені маніпуляції доз-
воляють припинити з одного боку кровопостачання яєчників і труби.
Для того щоб зовсім зупинити кровотечу з придатків матки, необхідно
провести перетискання й лігування висхідної гілки маткової артерії.

 c 

 c 

Мал. 371. Пересічення сечовода (с) при
перерізанні і лігуванні підвішувальної
зв�язки яєчника (за Ліпманном).

 а 
 c 

Мал. 372. Розтягування підвішувальної
зв�язки яєчника, яєчникової артерії (а) та

пальпація сечовода (с) великим і
вказівним пальцями (за Новаком).
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в) Перев�язування маткової артерії
Перед тим як розглянути місце перетискання a. uterina, необхідно

нагадати топографо-анатомічні особливості її підходу до матки, поділу
на дві гілки і закінчення в цьому органі, а також в яєчнику і трубі (див.
мал. 68, 359, 364, 366).

Після відходження від внутрішньої клубової артерії маткова артерія
направляється медіально вперед над фасцією m. levator ani, вступає в
основу широкої зв�язки, віддає гілку до сечового міхура (ramus vesicales),
проходить навколоматкову клітковину спереду від сечовода, віддає йому
тоненькі гілочки (Rr. ureterici), підходить до перешийка матки й на
відстані 15-20 мм (у невагітних жінок) або біля самого ребра (у вагіт-
них) поділяється на дві гілки: низхідну � ramus descendens й висхідну �
ramus ascendens (мал. 374). Завдяки такому напрямкові й малим розмі-
рам просвіту ramus descendens значної кровотечі з місця розриву шийки
матки може й не бути, що утруднює діагностику цього виду патології
без огляду в дзеркалах у ранній післяродовий період. Низхідна гілка
маткової артерії тонша, ніж висхідна, йде косо зверху донизу й ззовні

 а  б 

 в  г 

Мал. 373. Ізоляція, лігування та перерізання яєчникових судин (за Новаком):
а � проколювання затискачем тканин під підвішувальну зв�язку яєчника;

б � збільшення розмірів отвору за допомогою розкриття кінчиків затискача; в �
фіксація двох лігатур затискачем; г � лігування і перерізання яєчникових судин.
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досередини, у ділянці нижче від внутріш-
нього зіва від основного стовбура ramus
descendens відходять додаткові гілки, які
направляються під гострим кутом донизу
й усередину шийки матки, сполучаючись
там з аналогічними гілками протилежно-
го боку, � тому тут необхідні дугоподібні
розрізи верхівкою донизу. В ділянці пере-
шийка (в місці біфуркації маткової артерії)
на матці існує малосудинна зона, де артері-
альні гілки І, ІІ, ІІІ та ІV порядку розташо-
вані горизонтально, тому тут найкраще
проводити поперечний розріз під час опе-
рації кесаревого розтину. Вище від пере-
шийка висхідна гілка маткової артерії
піднімається догори в жінок, що не роди-

ли, у вигляді прямої судини на відстані 5-10 мм від ребра матки, а в тих,
що вже родили, � звиваючись і щільно прилягаючи до бічної поверхні
органа. Від правого й лівого стовбурів ramus ascendens відходять арте-
ріальні гілки, які проходять косо знизу догори й усередину, сполучаю-
чись між собою по середній лінії.

Виходячи з цих анатомічних даних, стає зрозумілим, чому в ділянці
тіла матки необхідні дугоподібні розрізи верхівкою догори і чому при
корпоральному кесаревому розтині крововтрата набагато більша, ніж
при операціях, що виконуються в ділянці перешийка матки. У міру на-
ближення до дна матки артеріальні гілки, що косо відходять від ramus
ascendens, змінюють свій напрям на горизонтальний, тому тут потрібні
відповідні поперечні розрізи цього органа.

Основний стовбур ramus ascendens a. uterina, досягнувши місця
відходження власної яєчникової зв�язки, поділяється на дві гілки (див.
мал. 359, 360, 366). Перша гілка, ramus ovaricus, змінює свій напрямок з
вертикального на горизонтальний, іде до воріт яєчника (hilum ovarii),
кровопостачає цей орган через мезооваріум та дає додаткові гілки для
мезосальпінкса, після чого сполучається з меншою за діаметром яєчни-
ковою артерією (деякі автори вважають, що вони мають однакові розмі-
ри) біля його зовнішнього краю. Спостереження клініцистів довели, що
для яєчників головною системою кровопостачання є маткова артерія,

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

Мал. 374. Схема кровопо-
стачання вагітної матки:

1. Uterus; 2. Ramus ascendens
a. uterina; 3. A. uterina;

4. Ramus descendens
a. uterina; 5. Vagina.



297

тому що після її двобічної перев�язки і видалення матки ендокринна
функція яєчників різко погіршується, якщо не відбудеться компенсатор-
не поліпшення кровонаповнення з яєчникової артерії.

Друга гілка ramus ascendens a. uterina йде дугоподібно догори, по-
стачаючи кров�ю дно матки. Від однієї з цих гілок відходить трубна гілка
маткової артерії (ramus tubarius a. uterina), яка проходить нижнім краєм
цього органа від інтерстиціальної до ампулярної частини, де зустрічаєть-
ся з ramus tubarius a. ovarica. Трубна гілка обох артерій дає дуже багато
судин, що відходять через мезосальпінкс до стінки труби, розгалужую-
чись до VI-VII порядку, сполучаючись між собою й утворюючи густе
сплетення. Мабуть, ці особливості кровопостачання труб зумовлюють
великі кровотечі, що виникають при порушеній трубній позаматковій
вагітності.

Третя (найтонша) гілка висхідної маткової артерії йде в круглу мат-
кову зв�язку, де вона колатерує з гілкою нижньої надчеревної артерії
(a. epigastrica inferior).

Зважаючи на таке топографо-анатомічне розташування маткової ар-
терії, спочатку А. П. Губарєв (мал. 375), а потім Kervin et Mulles (мал. 376)
для зупинки гіпотонічної кровотечі запропонували прошивати маткові
судини через піхвове склепіння. У зв�язку з тим, що при цій маніпуляції
дуже висока ймовірність травмувати сечовий міхур і сечоводи, тепер
від неї відмовились і почали використовувати тільки під час виконання
оперативного втручання.

Мал. 375. Прошивання маткової
артерії через піхвове склепіння

(за Губарєвим).

Мал. 376. Прошивання маткової артерії
через піхвове склепіння при розриві
шийки (за Кервіном і Мюллесом).
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При гіпотонічній кровотечі під час кесаревого розтину можна відхи-
лити матку допереду, ввести розчин новокаїну або накласти шви на зад-
ню поверхню матки вище від внутрішнього зіва. Введення розчину но-
вокаїну чи накладання швів на матку викликає рефлекторне підсилення
її скоротливої діяльності.

При кровотечі з видимих судин плацентарної ділянки слід накласти
8-подібні кетгутові шви на внутрішню поверхню матки.

Для перев�язування висхідної гілки маткової артерії можна застосу-
вати пропозицію М. С. Бакшеєва: після лапаротомії захопити й підняти
догори матку, великою голкою з товстою ниткою прошити широку зв�язку
разом з міометрієм і перев�язати маткові судини. При виконанні цієї
маніпуляції акушер повинен точно знати локалізацію сечоводів, щоб ви-
падково їх не пошкодити. Безпечнішим є метод І. М. Рембеза, при засто-
суванні якого з двох боків пересікають круглі зв�язки, опускають plica
vesico-uterina й під візуальним контролем проводять прошивання вис-
хідних гілок маткових артерій.

Для зупинки гіпотонічної кровотечі ми застосовуємо метод
Д. Р. Ціцішвілі (1963). Автор пропонує (мал. 377) великою голкою на
рівні внутрішнього зіва ближче до матки проколоти спереду назад відтяг-
нуту вбік широку зв�язку матки, після цього ззаду наперед проколоти
ребро матки з широким захопленням м�язової тканини. Шов разом із

судинним пучком стягують спереду
від широкої зв�язки матки. Якщо кро-
вотеча не припиняється після пере-
в�язки судин з одного боку, виконують
аналогічним способом перев�язку су-
дин з другого боку. Для припинення
кровопостачання матки через a. ovari-
ca автор радить одночасно прошити
матковий кінець труби і власну яєч-
никову зв�язку. Для зупинки надхо-
дження крові до цього статевого орга-
на з a. epigastrica inferior можна також
лігувати круглу зв�язку матки.

При пошкодженні маткової артерії
чи її висхідної гілки можна підвести
під широку зв�язку два пальці, повер-
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Мал. 377. Лігування судин
(за Ціцішвілі) при кровотечі

з матки (вид ззаду):
1. Vesica urinaria; 2. Lig. teres uteri;

3. Tuba uterina; 4. Lig. ovarii
proprium; 5. Uterus; 6. Ovarium;

7. Excavatio rectouterina.
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нути бокову частину матки допереду, що приведе до тимчасового стис-
кання судин, допоможе з�ясувати місце їх пошкодження і дасть мож-
ливість швидко клемувати без зайвого пошкодження сечоводів або се-
чового міхура.

Для припинення кровотечі з травмованої труби необхідно накласти
два затискачі: на матковий кінець труби та мезосальпінкс; при розриві
яєчника � на матковий кінець труби, власну зв�язку яєчника, мезооварі-
ум та a. ovarica.

Після закінчення основного етапу операції потрібно перевірити
якість гемостазу. Для цього все операційне поле необхідно планомірно
обстежити з усіх боків рани за годинниковою стрілкою або зверху дони-
зу. При виявленні кровоточиву судину захоплюють затискачем так, щоб
його кінці заходили за межі фіксованої тканини. Якщо травмованої су-
дини виявити не можна, то перетискають кровоточиву ділянку й прово-
дять обколювання тканин. Звичайно, раціональніше лігувати нетравмо-
вані судини в рані. Якщо всі ці методи не дають можливості зупинити
кровотечу, то використовують перетискання судин через тканини або їх
перев�язування на відстані.

2 .   Ô ² Ç È × Í ²  Ì Å Ò Î Ä È  Ç Ó Ï È Í Ê È  Ê Ð Î Â Î Ò Å × ²

Серед фізичних методів зупинки кровотечі найбільше розповсю-
дження отримала діатермокоагуляція. Даний спосіб використовується
для зупинки кровотечі із судин малого діаметра. Для цього мікрозатис-
качем захоплюють кінчик судини вздовж його просвіту. При доторку-
ванні електроножа до кровоспинного затискача відбуваються його ло-
кальне нагрівання, коагуляція та обвуглювання білків судини з появою
диму. При цьому утворюється струп, який перекриває просвіт судини і
припиняє кровотечу. Завдяки використанню даного методу дещо змен-
шується величина крововтрати, яка спостерігається з дрібних судин під
час оперативного втручання. Крім того, економиться час, який витрачає
хірург на перев�язування судин. У тих випадках, коли судина перетис-
кається звичайним застискачем або перпендикулярно до її просвіту, в
інструмент потрапляють тканини, які оточують судину та після елект-
рокоагуляції також некротизуються і викликають вторинне загоєння рани.

Кровотечі із судин малого діаметра можуть зупинитись після дотор-
кування до країв рани кулькою або серветкою, змоченою гарячим фізіо-
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логічним розчином хлориду натрію. При цьому також відбуваються ко-
агуляція білків, швидке закупорення просвіту судини і припинення кро-
вотечі. До недоліків даного способу слід віднести те, що поряд із суди-
нами коагулються білки навколишніх тканин, що перешкоджає первин-
ному загоєнню рани.

В. Ф. Снєгірьов (1888) запропонував метод вапоризації матки гаря-
чою парою, яку вводили в її порожнину через систему трубок і наконеч-
ник. Пара викликала коагуляцію децидуальної оболонки і, частково,
м�язових тканин та сприяла скороченню матки. У зв�язку з небезпечні-
стю, цей метод зараз не застосовують.

З. А. Чіладзе (1963) експериментально довів, що короткочасне про-
пускання постійного струму (зовнішньою напругою 4000 В, внутріш-
ньою � 2000 В) викликає відновлення тонусу матки та її скоротливих
властивостей.

Н. Х. Пірумов (1968) для зупинки гіпотонічних кровотеч застосував
спеціальний наконечник, який одним кінцем вводили в порожнину мат-
ки, а через другий кінець створювали від�ємний тиск у межах від 300-
700 мм ртутного стовпчика, який викликав подразнення рефлексоген-
них зон шийки (мал. 378). Досліди показали, що під час апаратного
відсмоктування вмісту рани значний від�ємний тиск витягає із судин
кров�яні згустки, і це не тільки не зменшує, а навпаки, підсилює крово-
течу. Крім того, аспіраційна трубка присмоктується до країв рани, спри-
чиняючи додаткове пошкодження тканин. Ф. Новак (1989) пропонує з
цією метою використовувати аспіратор з гумового балона, що дозволяє
точково зросити кровоточиву судину гарячим ізотонічним сольовим роз-

                                                                    9  11 
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Мал. 378. Метод зупинки кровотечі (за Пірумовим):

1. Corpus uteri; 2. Наконечник обтуратора, введений в матку; 3. Cervicis uteri;
4. Fornix vagina; 5. Трубка обтуратора; 6. Привідна трубка; 7. Перепускний
клапан; 8. Манометр; 9. Скляний вакуум-приймач; 10. Відвідна трубка;

11. Металева кришка вакуум-приймача; 12. Вакуум-насос.
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чином і після цього одразу відсмоктати залишки непотрібної рідини,
щоб додатково не коагулювати білки тканин.

П. А. Тузиков (1924) рекомендував введення в піхву тампона з ефі-
ром, який при температурі тіла легко випаровується, викликаючи місце-
ве холодове подразнення, підсилення тонусу і скорочення міометрія. Вве-
дення в порожнину матки кріозонда виявилось неефективним.

3 .   Õ ² Ì ² × Í ²  Ì Å Ò Î Ä È  Ç Ó Ï È Í Ê È  Ê Ð Î Â Î Ò Å × ²

Серед хімічних методів зупинки кровотечі слід насамперед зупини-
тись на гіпертонічному розчині хлориду натрію, який місцево забирає
на себе воду, підсилюючи згортальну систему крові. З аналогічною ме-
тою використовуються тампони, змочені концентрованим розчином ети-
лового спирту, який викликає місцеву коагуляцію білків у судинах.

Протамін сульфат після внутрішньовенного застосування спричи-
няє специфічну протигеморагічну дію при коровотечі, викликаній над-
лишковою дією екзогенного гепарину (1 мг протаміну сульфату нейт-
ралізує приблизно 85 одиниць гепарину).

Епсилон-амінокапронова кислота застосовується при кровотечах,
пов�язаних з підвищеною фібринолітичною активністю крові й тканин,
передчасному відшаруванні нормально розташованої плаценти, подов-
женому перебуванні в матці мертвого плода, для профілактики тромбо-
емболічних ускладнень у післяродовий період. Цей препарат можна
використовувати внутрішньовенно або місцево.

Амбен (параамінобензойна кислота) при внутрішньовенному вве-
денні більш активний, ніж епсилон-амінокапронова кислота. Застосо-
вується при хірургічних втручаннях, які супроводжуються пригнічен-
ням фібринолізу й геморагічними діатезами тромбоцитопенічного по-
ходження.

Етамзилат (дицинон) вводять внутрішньовенно чи внутрішньом�я-
зово за одну годину до оперативного втручання для профілактики капі-
лярних кровотеч із сильно васкуляризованих тканин або для зупинки
кровотеч, пов�язаних з геморагічним діатезом і захворюваннями, вик-
ликаними порушенням згортальної системи крові.

Кальцію глюконат та хлорид вводять внутрішньовенно для змен-
шення проникності судин при геморагічних васкулітах, зупинки крово-
теч, пов�язаних із зниженням згортальної системи крові.
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Екзацил (per os) найчастіше застосовується при пізніх післяопера-
ційних кровотечах з підшкірної жирової клітковини, які виникають після
зняття швів.

Ціанокрилатний клей використовується для зупинки капілярної і
паренхіматозної кровотеч (вводять за допомогою безголкового інжек-
тора).

4 .   Á ² Î Ë Î Ã ² × Í ²  Ì Å Ò Î Ä È  Ç Ó Ï È Í Ê È  Ê Ð Î Â Î Ò Å × ²

До гемостатичних препаратів, які впливають на величину крововтра-
ти під час операції, слід віднести природний компонент крові � фібри-
ноген, що після внутрішньовенного введення підсилює кінцеву стадію
процесу утворення кров�яного згустка. При зниженні кількості цієї ре-
човини спостерігають масивні кровотечі. Фібриноген можна застосову-
вати при підготовці до операції у хворих на гіпофібриногенемію.

Тромбін також є природним компонентом згортальної системи крові,
який при місцевому використанні викликає зупинку кровотечі з дрібних
капілярів і паренхіматозних органів при хворобі Верльгофа, апластичній
кровотечі та гіпопластичній анемії. Після зупинки кровотечі марлевий
тампон, просякнутий цією речовиною, забирають з рани.

Гемостатична губка застосовується при перенхіматозній кровотечі,
що інколи виникає після видалення інтралігаментарної кісти. Найчас-
тіше пориста маса цього препарату залишається в рані, де вона повністю
розсмоктується в післяопераційний період.

При гіпотонічних кровотечах великого об�єму чи зниженій актив-
ності згортальної системи крові необхідно стінки матки протирати тампо-
нами, просякнутими іногрупою з хворою кров�ю (наприклад, у жінки �
друга група крові, а у донора � третя). Через годину тампон, що зали-
шався біля дна матки, обережно, поступово, за допомогою повільних
обертальних рухів виводять з порожнини органа за рукоятки щипців
Мюзо.

При дуже небезпечних кровотечах з матки, наявності гемангіом у
ділянці органів малого таза необхідна участь хірурга, який володіє тех-
нікою локальної емболізації судин стерильною абсорбованою желати-
новою губкою, згустками крові хворої або шматочками підшкірної жи-
рової клітковини.
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Дренування � спосіб виведення назовні секрету з рани, ексудату чи
транссудату з порожнини тіла, вмісту гнійників, декомпресії органів,
введення рідини, антибактеріальних і хіміопрепаратів тощо.

Дренування буває природним і штучним. Природне дренування
виникає тоді, коли передня черевна стінка пошарово щільно зашита. До
нього слід насамперед віднести очеревину, яка для цього має резорб-
ційну, транссудаційну й захисну властивості. Згідно з дослідженнями
В. А. Петрова, серозна оболонка черевної порожнини може за добу виді-
лити і всмоктати до 70 л тканинної рідини. У процесі резорбції з черевної
порожнини всмоктуються колоїди, кристалоїди, суспензії та ін. Основ-
ну роль у резорбції відіграє очеревина діафрагми, яка для цього має спе-
ціальні люки і розвинуту лімфатичну систему. Полегшують всмокту-
вання закони тяжіння й капілярності, дихальні рухи діафрагми, зміна
тиску в черевній порожнині й перистальтика кишечника. Зараз доведе-
но, що резорбційні властивості серозної оболонки малого таза виражені
набагато гірше, ніж очеревини діафрагми. Транссудаційні властивості
притаманні в основному кишечнику, вони поступово зменшуються звер-
ху донизу, особливо при наближенні до сліпої кишки. Транссудат черев-
ної порожнини має бактеріостатичну та бактеріоцидну дію. Крім того,
захисна функція очеревини полягає у фагоцитозі й утворенні злук.

Природне дренування не завжди може забезпечити повне виведен-
ня з черевної порожнини післяопераційного вмісту. До штучного дрену-
вання є такі показання: а) гнійний перитоніт, особливо важкого ступе-
ня; б) наявність у черевній порожнині інфільтрату запального характе-
ру чи нез�ясованої етіології; в) неповне видалення з черевної порожнини
вогнища інфільтрування, деструкції тканин, абсцесу дугласової загли-
бини, фіброзних чи гнійних нашарувань на очеревині; г) ймовірність
пошкодження кишечника чи сечового міхура при видаленні пухлини;
д) небезпека утворення гематоми, непевність у повноті гемостазу або
незупинена паренхіматозна кровотеча з місця розташування пухлини;
е) видалення ураженого органа викличе різке порушення відтоку лімфи,
транссудату чи ексудату.
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До штучних дренажів ставлять такі вимоги: а) забезпечувати умови
для постійного припливу в рану чи черевну порожнину розчинів та літич-
них сумішей, багаторазового введення антибіотиків, хіміопрепаратів та
інших медичних засобів; б) гарантувати без найменшого опору повний
та постійний відтік рідини, секрету, ексудату, транссудату з �кишень�,
глибини рани чи черевної порожнини; в) бути м�якими, гнучкими,
щільними та якомога меншими за розмірами, щоб не викликати появи
різноманітних ускладнень: пролежнів, відриву дренажу, болю, злук,
нориць та ін.; г) бути ретельно закріпленими, щоб випадково не про-
слизнути в рану чи черевну порожнину; д) бути укладеними таким чи-
ном, щоб трубки не стискалися і не перегиналися в глибині рани або
поза черевною порожниною; е) так функціонувати, щоб рідина витіка-
ла самостійно під впливом сили тяжіння, рухів діафрагми, перистальти-
ки кишечника чи від�ємного тиску в черевній порожнині.

Дренажі поділяють на функціональні та страхувальні (мал. 379).
За допомогою функціональних дренажів проводять видалення основ-
ного секрету. Страхувальні трубки вловлюють секрет, який просочився
в низькорозташовану або віддалену ділянку рани. Функціональний дре-
наж можна виводити на передню черевну стінку або через природні ста-
теві шляхи. Наприклад, при пошкодженні сечового міхура його можна
вивести з ураженого органа назовні через сечівник. Страхувальну труб-
ку необхідно виводити в найбільш низькорозташовану ділянку рани, щоб
виключити можливість інфільтрації тканини рецієвого простору або
накопичення сечі в черевній порожнині. Спочатку вилучають функціо-
нальний дренаж, а останньою � страхувальну трубку, коли припиняєть-
ся виділення секрету з клітковини, яка оточує рану.

 а 
 б 

  а 

б 

Мал. 379. Функціональні (а) та
страхувальні (б) дренажі.

Мал. 380. Правильне (а) і неправильне (б)
введення дренажів у черевну порожнину.
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На малюнку 380 зображено правильне (а) і неправильне (б) введен-
ня дренажів у черевну порожнину при гнійному перитоніті.

Розрізняють постійні й тимчасові дренажі. Постійні катетери
(a demeure) застосовують для відведення з черевної порожнини асци-
тичної рідини. Для цього можна використати ділянку вени, відрізаний
шматок сальника або пучок ниток. Тимчасове дренування найчастіше
застосовують для лікування запальних процесів.

Залежно від якості тимчасові дренажі поділяють на: марлю, труб-
ки, комбіновані. Раніше як гігроскопічні матеріали застосовували льон,
коноплі, бавовну, корпію, морську губку, марлю й вату. Зараз найчасті-
ше використовують марлю, яка, крім гігроскопічності, має такі власти-
вості: капілярність, змочуваність, водопроникність та пористість. Ці
властивості марля зберігає після стерилізації. Після введення в черевну
порожнину тампон із марлі спочатку поліпшує відтік рідини. Н. Н. Пет-
ров (1912) довів, що через 6 годин дренаж з марлі просочується гноєм,
висихає й перетворюється з ґнота у свою протилежність � корок, який
перешкоджає відтоку транссудату. Н. Д. Монастирський (1886) вважав,
що часта заміна тампонів травмує краї рани, перешкоджає перебігу ра-
нового процесу й подовжує загоєння. Тому І. Мікулич (1897) запропо-
нував вставляти в рану мішок з марлі, який заповнював стрічками з цієї
ж тканини і змінював їх щодобово (мал. 381). Після того як гнійні виді-
лення припинялися, мішок з рани витягали за нитку, що була прикріпле-
на до його дна. Недоліком цього способу дренування є те, що сам мішок
з марлі дуже швидко вкривається слизом, просякається гноєм, втрачає
свої всмоктувальні властивості. Для того щоб продовжити дію марлево-
го тампона, його загортають в обкладинку з тонкої гуми або целофану,
так званий �сигаретний� дренаж. А. Bodor (1969) запропонував накла-
дати на рану пов�язку з поліуретано-
вого матеріалу. Автор відмітив, що за-
стосування цього способу в 500 хворих
викликало трикратне зменшення
інфікування рани, що було зумовлено
легкою стерилізацією матеріалу, бак-
терицидними властивостями, великою
гігроскопічністю, доброю фіксацією до
рани і легким відшаруванням від
шкіри. Мал. 381. Дренаж за Мікуличем.
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Раніше для дренування рани і черевної порожнини використовува-
ли трубки із срібла, олова, міді, скла, каучуку й гуми. Провідники з ме-
талів і скла дуже важко фіксуються до країв рани, тому можуть просков-
знути в черевну порожнину. Крім того, вони тверді, дуже легко травму-
ють кишечник і сечовий міхур, викликаючи утворення нориць у
післяопераційний період. Червона хімічно стійка гума зараз не застосо-
вується для виготовлення дренажів через крихкість, псування при кип�-
ятінні, здатність спричиняти нориці, запальні інфільтрати, пригнічува-
ти дію антибіотиків, вкриватись фібрином і швидко втрачати свої функ-
ціональні властивості. Силіконова (кремнієорганічна) гума має не тільки
хімічну, але й біологічну інертність. Крім того, вона має властивості
гуми: гнучкість та еластичність. Трубки з поліхлорвінілу та поліетиле-
ну дещо жорсткіші за гумові, але прозорі, що дає можливість контролю-
вати протікання по них рідини. Г. А. Ізмайлов (1974) для дренування
ран використав більш еластичні капронові й нейлонові трубки.

Гумові та синтетичні трубки видаляють до 5 доби, поки в черевній
порожнині навколо дренажу не утвориться запобіжний канал. Дренаж з
марлі фактично діє протягом 3 діб, але витягати його з рани можна тільки
на 8-10 добу, коли відбувається розпушення фібринових злук. Комбіно-
ваний �сигаретний� дренаж вигідний тим, що не втрачає своїх всмокту-
вальних властивостей дуже довго, а завдяки обкладинці, особливо з це-
лофану, його можна витягати в будь-який час.

Усі штучні дренажі поділяють на пасивні та активні. Для пасивно-
го виведення використовуються сила тяжіння і властивості дренажу, для
активного відсмоктування � від�ємний тиск.

При пасивному дренуванні відтік вмісту з рани й черевної порожни-
ни відбувається, коли накопичується його надлишкова кількість. При
цьому виді дренування, у зв�язку з малою швидкістю протікання ріди-
ни, просвіт трубки дуже швидко заповнюється фібрином, некротични-
ми масами, кров�яними згустками і перестає функціонувати. Тому по-
трібно через деякий час перевіряти прохідність трубок за допомогою їх
стискання, відсмоктування вмісту або введення в просвіт невеликої
кількості антисептичної рідини (мал. 382).

Як для пасивного, так і для активного дренування передньої черев-
ної стінки необхідно, щоб рідина виводилась вздовж лінії швів через
нижній кут рани (мал. 383). Я. Золтан (1983) вважає недоцільним виво-
дити дренаж через рану. Він радить робити додатковий отвір біля ниж-



307

нього кута рани і через нього виводити дренажну трубку. Для цього ав-
тор за допомогою затискача проколює з боку рани тунель, у кінці якого
скальпелем прорізає отвір (мал. 384). Після цього затискачем фіксує й
затягає в рану синтетичну трубку з великою кількістю отворів, нанесе-
них по всій довжині дренажу (мал. 385). Втягнутий в отвір дренаж роз-
ташовує вздовж рани (мал. 386), а зовнішній кінець трубки фіксує до
шкіри спеціальною ниткою (мал. 387) чи стрічкою липкого пластиру
(мал. 388) або приколює її �англійською� булавкою (мал. 389). Після цьо-
го рану зашивають наглухо безперервним лінійним обвивним швом. Для
поліпшення пасивного відтоку з дренажної трубки хворій необхідно
надати напівсидячого (фовлерівського) положення, щоб ексудат швид-
ше накопичувався в нижніх відділах живота і легше витікав назовні
(мал. 390).

Мал. 382. Введення рідини
в просвіт дренажу.

Мал. 383. Виведення дренажної
трубки в нижній кут рани.

Мал. 384. Утворення
затискачем тунелю
з рани назовні.

Мал. 385. Введення
дренажної трубки через
штучний тунель в рану.

Мал. 386. Розташування
дренажної трубки
вздовж рани.
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Активна аспірація передбачає повне видалення рідини, накопиче-
ної в �кишенях� та �мертвих просторах�. При активному дренуванні до
трубки можна приєднати пристрій, який утворює від�ємний тиск, завдя-
ки чому рідина, що накопичується в рані, евакуюється в спеціальний
посуд на деякій віддалі від лінії швів. Для створення від�ємного тиску в
рані чи черевній порожнині можна скористатись принципом сифона,
застосувати гумовий балон, пластмасову пляшку, гарячу банку, відсмок-
тувальний дренаж за Пересом, водоструминний насос, вакуумний вібро-
апарат, електровідсмоктувач, інші пристрої. Коли застосовують прин-
цип сифона, або так званий дренаж за Бюлау, жінці надають напівсидя-
чого (фовлерівського) положення, трубку, виведену з рани, опускають у
герметичний посуд з дезінфекційним розчином (мал. 391). Якщо вико-
ристовують, за Г. Я. Сардаком, В. М. Шостаковим (1975), гумовий ба-
лон (мал. 392) або, за Я. Золтаном (1983), пластмасову пляшку (мал. 393),
то їх стінки стискають для видалення повітря, приєднують до дренаж-
ної трубки. Після цього розріджений простір починає діяти, як насос. Ці
дренажі фіксують до тіла хворої за допомогою стрічок липкого пласти-

Мал. 387. Фіксація
дренажної трубки

ниткою.

Мал. 388. Фіксація
дренажної трубки стрічками

липкого пластиру.

Мал. 389. Фіксація
дренажної трубки

булавкою.

Мал. 390. Напівсидяче положення
хворої з дренажем.

Мал. 391. Сифонний дренаж
(за Бюлау).
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ру або кладуть у кишеню халата, що дає можливість вставати з ліжка,
ходити палатою, зустрічатися з родичами. В якому б положенні не пере-
бувала жінка, евакуація рідини не припиняється доти, поки гумовий
балон або пластмасова пляшка не набуде своєї звичайної форми. K. Redon
(1952) запропонував для профілактики накопичення ексудату в невели-
ких післяопераційних ранах приєднувати до дренажної трубки нагріту
до 100 °С банку, герметично закриту гумовим корком. При охолодженні
посуду в рані поступово утворюється вакуум до 75-100 мм ртутного сто-
впчика, що дозволяє видаляти до 180 мл рідини за добу. При викорис-
танні дренажу за Пертесом повітря в рані розріджується за рахунок пе-
ретікання води з одного посуду в інший (мал. 394). С. І. Спасокукоць-
кий (1924) запропонував застосовувати водостуминний насос для
відсмоктування вмісту гнійних порожнин. Цей насос, виготовлений зі
скла чи пластмаси, приєднують
до водопроводу і відкривають
кран (мал. 395). Ступінь розрі-
дження повітря в колекторі регу-
люється поступовою зміною на-
пору струменя води, що витікає
з крана. До недоліків цих при-
строїв слід віднести те, що при
різкій зміні напору води вони
перестають відсмоктувати ексу-
дат з рани і починають нагніта-
ти туди рідину. Тому в системі
відсмоктування слід передбачи-
ти запобіжний водозбірник з гу-

Мал. 392. Активний дренаж
стиснутим гумовим балоном
(за Сардаком, Шостаковим).

Мал. 393. Активний дренаж
стиснутою пластмасовою пляшкою

(за Золтаном).

Мал. 394. Активний дренаж
(за Пертесом).
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мовим корком і двома трубками (мал. 396). У сучасних електровідсмок-
тувачах використовують переважно принцип вакуумних насосів. Зараз
випускають одно- або двонасосні прилади. Вони бувають стаціонарні
й портативні (мал. 397). Основним недоліком всіх цих апаратів є те, що
вони створюють високий від�ємний тиск, аспірують кров�яні згустки із
судин, викликають поновлення кровотечі з рани. Крім того, вакуумні
трубки з великою силою присмоктуються до внутрішніх органів, трав-
мують краї рани через високий від�ємний тиск. Для того щоб уникнути
цих ускладнень, В. В. Сопель (1995) рекомендує застосовувати вібро-
компресор (ВК-1), який до цього часу використовувався для нагнітання
повітря в акваріуми. Перед застосуванням цей прилад необхідно пере-
настроїти з режиму нагнітання на аспірацію. Для запобігання потрап-

Мал. 396. Запобіжники для
активного дренажу за допомогою

водоструминного насоса.

Мал. 397. Вакуумний
електровідсмоктувач.

Мал. 395. Водоструминний
насос для дренажу

(за Спасокукоцьким).

Мал. 398. Запобіжники для
віброкомпресора (за Сопелем).
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лянню вмісту черевної порожнини в компре-
сор автор радить приєднати до вакуумної сис-
теми два апарати Боброва (мал. 398).

За конструктивними особливостями труб-
часті дренажі поділяють на одинарні, подвійні
й множинні. З малюнків 399, 400 видно, що
відсмоктування вмісту рани можна проводити
одним або двома дренажами (М. І. Кузін,
Б. М. Костюченок, 1981). М. М. Каншин (1974)
запропонував застосовувати активне закрите
дренування рани за допомогою подвійної труб-
ки (мал. 401). Трубка більшого діаметра вико-
ристовується для аспірації ранового ексудату,
а мікроіригатор, введений у просвіт першої
трубки, � для зрошення рани дезінфекційним розчином. М. І. Кузін,
Б. М. Костюченок (1981), Я. Золтан (1983) при дуже глибокій рані про-
понують проводити активне відкрите пошарове дренування рани де-
кількома трубками (мал. 402).

Розрізняють внутрішні й зовнішні дренажі. Внутрішні дренажі
найчастіше використовують при перитонітах, коли відбувається при-

Мал. 400. Дренування
рани двома трубками

(за Кузіним,
Костюченком).

Мал. 401. Активне
закрите дренування

рани подвійною трубкою
(за Каншиним).

Мал. 399. Активне
відкрите дренування

рани однією трубкою (за
Кузіним, Костюченком).

Мал. 402. Активне
відкрите пошарове
дренування рани

(за Кузіним,
Костюченком; Золтаном).



312

гнічення перистальтики кишечника.
Вони ліквідовують паралітичну непро-
хідність, застій вмісту кишечника та про-
никнення бактерій у черевну порожнину.
Дренажну трубку вводять (мал. 403) під
час операції через носовий прохід, стра-
вохід, шлунок, дванадцятипалу й тонку
кишки на глибину 2,0-2,5 м (аж до сліпої
кишки). Після ліквідації явищ перитоні-
ту й паралітичної непрохідності перфо-
рований у багатьох місцях зонд повністю
вилучають.

Перед хірургом наприкінці оператив-
ного втручання завжди виникає запитан-
ня: �Які дренажі необхідно застосовува-

ти � відкриті чи закриті?�. При використанні закритих дренажів че-
ревна порожнина повністю ізольовується від надходження зовнішнього
повітря. При відкритому дренуванні черевна порожнина контактує із
зовнішнім середовищем.

При гнійних перитонітах дуже часто використовувались закриті дре-
нажі � для проведення лаважу-діалізу черевної порожнини. С. Попкі-
ров (1974) вважає, що для внутрішньочеревного лаважу-діалізу достатньо
ввести три дренажі (мал. 404). Мельников (1985) пропонує проводити
цю маніпуляцію за допомогою трьох поліетиленових або силіконових
трубок (мал. 405). Для цього у верхній відділ черевної порожнини він

 

1 

2 
3 
4 

Мал. 403. Схема внутрішнього
дренування стравоходу (1),

шлунка (2), дванадцятипалої (3)
та тонкої (4) кишок.

Мал. 404. Дренування черевної
порожнини 3 трубками

(за Попкіровим).

Мал. 405. Дренування черевної
порожнини 3 трубками

(за Мельниковим).
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вводив через два отвори перфоровану в центрі дренажну трубку. В нижній
черевний відділ автор вставляв дві окремі трубки із заокругленими внут-
рішніми краями, щоб запобігти травмуванню кишечника. Ці дренажі
він укладав зверху донизу, щоб не стискати внутрішні органи і не вик-
ликати пролежня. П. К. Дяченко (1973) стверджує, що для проведення
перитонеального діалізу достатньо введення чотирьох дренажів: двох �
через розрізи в правій здухвинній ділянці до правого купола діафрагми
і підпечінкового простору, ще двох � через розрізи в лівій здухвинній
ділянці до лівого купола діафрагми і малого таза (мал. 406). О. С. Коч-
нев, І. А. Кім (1988) пропонують троакаром зробити в черевній порож-
нині чотири отвори (по два в підребер�ї та здухвинних ділянках з право-
го та лівого боків) і після лапароскопічного введення дренажів проводи-
ти перитонеальний діаліз (мал. 407). Н. Г. Поляков (1978) запропонував
для виконання лаважу-діалізу здійснити дренування черевної порожни-
ни п�ятьма трубками таким способом. Перші дві поліхлорвінілові труб-
ки ввести вище пупка (нижче поперечної ободової кишки) на 20-40 мм
ззовні від середньої лінії і з�єднати їх між собою над поверхнею черева
за допомогою трійника (мал. 408). Третій дренаж вводити в черевну по-
рожнину через отвір у лівій здухвинній ділянці вище остистого відрос-
тка і ближче до бічної стінки живота піднімати догори в субдіафраг-
мальний простір. Наступні дві трубки вставляють у правій здухвинній
ділянці вище і поблизу верхнього остистого відростка клубової кістки.
Четверта трубка направляється в малий таз, а п�ята � до правого підпе-
чінкового простору. В. С. Філін і Б. М. Саламатін (1974) пропонують зро-

Мал. 406. Дренування черевної
порожнини 4 трубками

(за Дяченком).

Мал. 407. Дренування черевної
порожнини 4 трубками
(за Кочневим, Кімом).
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бити троакаром п�ять проколів черевної стінки: у лівому підребер�ї вво-
дять дві поліхлорвінілові трубки в напрямку до обох куполів діафрагми
(мал. 409); третю тонку трубку � через операційну рану в напрямку до
підпечінкового простору; четвертий і п�ятий проколи � над крилами
клубових кісток, а не у здухвинних ділянках, як це прийнято робити, і
вводять дві трубки, кінці яких розташовують у малому тазу для відтоку
ексудату і діалізної рідини. В. С. Савельєв і співавтори (1974) пропону-
ють при розлитому гнійному перитоніті проводити черевний діаліз че-
рез шість тонких силіконових трубок, як це зображено на малюнку 410.
А. Б. Преображенський (1910) на досвіді більше ніж 600 лапаротомій,
проведених з приводу гінекологічних захворювань, рекомендує обов�яз-
ково дренувати дугласову заглибину через заднє склепіння піхви.

Д. О. Отто (1914) стверджує, що
дренування через дугласову за-
глибину, порівняно з дренуванням
через передню черевну стінку, має
такі переваги: 1) виділення ексуда-
ту через піхву відбувається набага-
то легше у зв�язку з тим, що витікає
рідина під силою тяжіння; 2) цей
вид дренування запобігає утворен-
ню грижі передньої черевної стінки;
3) різко зменшується можливість ут-
ворення нориць у післяопераційний
період, бо дренажна трубка містить-

Мал. 409. Дренування черевної
порожнини

(за Філіним, Саламатіним).

Мал. 410. Дренування черевної
порожнини

(за Савельєвим і співавт.).

Мал. 408. Дренування черевної
порожнини 5 трубками

(за Поляковим).



315

ся між маткою й прямою кишкою, не тисне на інші органи черевної
порожнини; 4) дренування через дугласову заглибину запобігає злуко-
вому процесові у верхніх відділах черевної порожнини; 5) марлевий
тампон, введений у дугласову заглибину, довгий час не висихає, бо його
кінець знаходиться в піхві, а не виведений на передню черевну стінку;
6) рідина (за Барреєм) у верхні відділи живота починає стікати тільки
після того, як її кількість перевищить вміст дугласової заглибини або
навпаки (мал. 411 а, б). Для дренування дугласової заглибини під час
лапаратомії необхідно, щоб лікар вигнутим корнцангом пройшов по-
рожнину піхви і під контролем пальців випнув стінку прямокишково-
маткової заглибини в бік черевної порожнини. Хірург за цей час пови-
нен відіпхнути шпателем кишечник, гострокінцевими ножицями чи
скальпелем розітнути очеревину і задню стінку піхвового склепіння в
місці випинання корнцанга (мал. 412), після цього розкрити корнцанг,
захопити кінець дренажної трубки і витягнути її у піхву через задній
кольпотомний отвір (мал. 413).

Мал. 411. Переміщення рідини в черевній порожнині (за Барреєм):
а � до дугласової заглибини; б � з дугласової заглибини.

а б

Мал. 412. Випинання та розтин
очеревини і заднього
склепіння піхви.

Мал. 413. Витягування дренажної
трубки через задній
кольпотомний отвір.
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З наведеного видно, що для проведення лаважу-діалізу через пере-
дню черевну стінку вистачає шести дренажів. Однак введення в черев-
ну порожнину за добу до 10 літрів рідини (згідно з повідомленнями де-
яких авторів � до 20 літрів) викликає порушення дихальної функції (че-
рез стискання й обмеження рухів діафрагми внаслідок накопичення
рідини), появу набряків на нижніх кінцівках, розлади загальної гемоди-
наміки і мікроцирокуляції у внутрішніх органах через гіпергідратацію,
вимивання з організму мікроелементів та інших корисних речовин. Ла-
важ-діаліз не запобігає виникненню абсцесів (мал. 414) й злукової киш-
кової непрохідності, особливо після дренування лівої здухвинної ділян-
ки та призначення антибіотиків третього та четвертого поколінь.

Усі ці недоліки примусили акушерів-гінекологів провести перевірку
інших методів дренування. Клінічні спостереження дозволили встано-
вити, що передню черевну стінку найкраще дренувати відкритим спо-
собом у таких випадках: а) при паралітичній кишковій непрохідності,

розходженні швів на матці, піс-
ля кесаревого розтину; б) при за-
пальних процесах, викликаних
анаеробною інфекцією, глибо-
ких �кишенях� чи дефектах
стінок рани; в) після проведен-
ня релапаротомії й екстирпації
матки; г) при наявності в черев-
ній порожнині великої кількості
гною, абсцесу, що формується,
чи вже сформованого, гнійного
перитоніту, гангренозного про-
цесу, погано васкуляризованих
тканин або десерозованих орга-
нів; д) при акушерському сеп-
сисі (перитоніт, септицемія, сеп-
тикопіємія, бактеріальний шок);
е) коли під час оперативного
втручання не вдалось повністю
видалити деструктивно змінені
тканини чи орган із запальним
процесом.
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 ж 

Мал. 414. Розташування абсцесів
у черевній порожнині:

а � надпечінковий; б � внутріш-
ньопечінковий; в � підпечінковий;

г � позашлунковий; д � міжкишковий;
е � задньої дугласової заглибини;
ж � передньої дугласової заглибини.
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Е. В. Гладен, А. В. Боур (1989), П. Г. Григоренко й співавтори (1998)
запропонували після оперативного втручання проводити лаваж черев-
ної порожнини дезінфекційним розчином (без пошкодження вісцераль-
ної очеревини, видалення фібринових плівок із стінок кишечника, про-
тирання серозної оболонки марлею) та вести рану напівзакритим спо-
собом (мал. 415). З цією метою на лапаротомну рану накладають три
пари тимчасових наскрізних обвивних швів через усі шари черевної
стінки. На кишечник накладають перфоровану поліетиленову плівку так,
щоб її краї були фіксовані до парієтальної очеревини. Зверху по цій плівці
та між краями рани накладають велику кількість стерильних марлевих
серветок, просочених розчином антисептика (0,05-0,1 % розчин рива-
нолу, 1 % розчин фурагіну, 0,1-0,5 % розчин хлоргенсидину, до 50 мл
1 % розчину діоксидину). Після цього наскрізні обвивні шви затягують
і зав�язують у вигляді бантика. У наступні 4-5 діб (під загальним знебо-
ленням) проводять прогнозовану релапатомію, під час якої черевну по-
рожнину розкривають повторно, проводять її санацію і видаляють
гнійний ексудат. Ці маніпуляції повторюють доти, поки з рани виділяєть-
ся гній і марлеві серветки просочуються гнійним ексудатом. При наяв-
ності активної перистальтики кишечника та після припинення гнійного
запального процесу наскрізні обвивні шви знімають, проводять вирі-
зання країв рани і пошарове зашивання черевної стінки. Відкрите дре-
нування черевної порожнини, порівняно із закритим, має такі переваги:

Мал. 415. Дренування черевної порожнини напівзакритим способом:
а � обвивний вертикальний шов; б � підшкірна жирова клітковина;

в � прямий м�яз; г � очеревина; д � марлеві серветки; е � поліетиленова плівка;
ж � зовнішній косий м�яз; з � внутрішній косий м�яз; и � поперечний м�яз;

к � черевна порожнина.
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а) дозволяє протягом 4-5 днів додатково забирати з черевної порожнини
кров�яні згустки, гній, некротичні маси, деструктивно змінені й девіта-
лізовані тканини; б) забезпечує вільний, швидкий відтік гною, транссу-
дату й ексудату з рани і черевної порожнини; в) запобігає прориванню
абсцесу в суміжні внутрішні органи, утворенню внутрішньочеревних
абсцесів, злукового процесу й евентерації; г) прискорює час настання
самостійної, активної перистальтики кишечника; д) сприяє загоєнню
рани первинним натягом.
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