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Кістозна гіпоплазія з аортальним кровопостачанням 
— це вада розвитку легень, що зустрічається порівняно 
рідко. Цю аномалію легень вперше описав в 1947 році 
Pryce і співавтори і запропонували термін «секвестра-
ція» [10]. Правомірність застосування в цьому випадку 
такої назви продовжує викликати жваві суперечки 
головним чином тому, що під секвестрацією мають на 
увазі демаркацію і відторгнення змертвілого тканинного 
субстрату при гнійно-некротичних процесах різної при-
роди. На нашу думку, правильна і точна назва, що відо-
бражає клініку і патоморфологічні дані — «кістозна 
гіпоплазія легені з аортальним кровопостачанням» 
(КГЛАК), запропонована В. І. Стручковим.

При цій ваді ембріогенезу частина легеневої ткани-
ни розвивається незалежно від основної легені та забез-
печується кров’ю артеріями великого кола кровообігу, 
що відходять від аорти, і не має зв’язку із бронхами і 
судинами малого кола кровообігу.

 Анатомічно поділяють інтралобарну і екстралобар-
ну форми КГЛАК. При інтралобарній (вона зустрічається 
значно частіше, ніж екстралобарна КГЛАК) — аномальна 
ділянка леген  евої тканини перебуває всередині основ-
ної маси легені (частіше — в базальних сегментах правої 
легені), не з’єднується з її бронхами, позбавлена власної 
плеври і забезпечується кров’ю з артерій, що відходять 
безпосередньо від аорти або її великих гілок, а венозний 
відтік найчастіше здійснюється через нижню легеневу 
вену. При екстралобарній формі КГЛАК патологічна 
ділянка анатомічно відділена від нормальної легеневої 
тканини і може розташовуватися в межистінні, черевній 
порожнині, заочеревинному просторі, між м’язево-фас-
ціальними листками шиї [9]. В 76,55 % випадків аберан-
тна артерія відходить від грудного відділу аорти, в 18,47 
% — від її черевного відділу, і в 4,98 % — від гілок черев-
ної аорти, міжреберних артерій, внутрішньої грудної 
артерії, перикардіально-діафрагмальної артерії. Артерія 
переважно одна, але досить часто їх може бути 2 і більше 
(в 21 % випадків) [9].

Ряд авторів виділяють два типи інтралобарної КГЛАК: 
центральний і периферичний. Вони різняться топогра-
фічним розташуванням у тканині легені і відношенням 
до кореня легені і легеневої зв’язки; видом венозного 
відтоку (тільки в легеневу вену або в легеневу і непарну 
вени); відсотком еластичних і м’язових волокон у стінці 
аберантної судини [8].

Дана патологія, як правило, однобічна. Однак, були 
описані випадки двобічної інтралобарної КГЛАК, одно-
часно успішно вилікуваної за допомогою хірургічного 
втручання [4, 5]. 

Екстралобарна, у всіх вікових групах, і інтралобарна 
КГЛАК у дітей протікають найчастіше безсимптомно і 
виявляються лише при рентгенологічному обстеженні з 

приводу пневмонії і інших причин. Діагностика цієї вади 
розвитку легені продовжує представляти великі трудно-
щі. Її доводиться диференціювати з багатьма захворю-
ваннями: хронічним абсцесом легені, бронхоектазами, 
інфільтративною формою туберкульозу у фазі розпаду, 
округлими утворенями легені різної природи — тубер-
кульомою, гамартомою, ехінококом, периферичним 
раком і іншими хворобами.

Клінічно КГЛАК найбільше часто проявляється у 
вигляді повторних пневмоній, респіраторного дистресу, 
кровохаркання або кровотечі, плевриту, гемотораксу. 
При нагноєнні внутрішньо-часткова КГЛАК проявляєть-
ся у вигляді гострого або хронічного гнійного процесу, у 
ряді випадків — з появою великої кількості гнійного 
мокротиння внаслідок прориву вмісту кіст у бронх.

Фізикальні прояви вади досить неспецифічні і мето-
ди перкусії та аускультації інформативні лише при заго-
стренні хронічного нагноєння.

Хворих з кістозною гіпоплазією легені переважно 
тривало лікують консервативно, а якщо оперують, то з 
помилковим діагнозом. Хірургічне втручання з приводу 
КГЛАК застосовується досить рідко, хоча воно є методом 
вибору, що дозволяє радикально вилікувати хворого [1].

При рентгенологічному дослідженні КГЛАК визна-
чається у вигляді повітряної кісти або групи кіст на тлі 
затемнення при інтралобарній і гомогенного затемнен-
ня при екстралобарній КГЛАК. При томографії в ділянці 
затемнення часто виявляється порожнина. Аналіз рен-
тгенологічної документації дозволив виділити нам 4 
типи рентгенологічних змін при даній патології: а) 
наявність чітко окресленого пухлино-подібного (кісто-
подібного) утворення в нижній частці; б) наявність 
негомогенного утворення з нечіткими нерівними кон-
турами та з просвітлінням; в) група нечітко окреслених 
округлих утворень від 0,5 до 2,5 см в діаметрі в товщі 
нижньої частки; г) наявність у нижній частці множинних 
тонкостінних круглих порожнин (кісти, наполовину 
заповнені рідиною), оточених ущільненою легеневою 
паренхімою.

За даними бронхографії, хоча ця методика поступо-
во застаріває, відзначається окреслення утворення 
деформованими бронхами, розгалуження бронхів не 
входять у зону патологічного утвору. Бронхоскопічне 
дослідження може виявляти лише в незначному відсотку 
випадків ендобронхіт різного ступеня запалення внаслі-
док наявності гнійно-запального процесу в секвестро-
ваній легеневій тканині [2].

На даний момент у світі «золотим стандартом» діаг-
ностики КГЛАК є візуалізація аберантних судин за допо-
могою мультиспіральної комп’ютерної ангіографії з 3D 
моделюванням [12]. Даний метод застосовують після 
проведення оглядової рентгенографії грудної клітки. На 
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рентгенограмі за допомогою непрямих ознак можна 
запідозрити КГЛАК — одиночні кісти, інтенсивне гомо-
генне затемнення округлої форми з локалізацією в зад-
ньо-базальному сегменті, частіше — ліворуч. 

Доопераційна діагностика або хоча б припущення 
про КГЛАК має велике практичне значення, тому що ано-
мально розташовані судини відходять безпосередньо 
від аорти і їх ушкодження може викликати масивну, інко-
ли смертельна кровотечу [3]. Крім того, розпізнавання 
КГЛАК дозволяє уникнути тривалого мало ефективного 
консервативного лікування і вчасно застосувати єдино 
ефективний метод — оперативне видалення незво-
ротньо зміненої ділянки легені.

Радикальне лікування КГЛАК оперативне: виконують 
лобектомію при інтралобарній або секвестректомію при 
екстралобарному варіанті КГЛАК. Особливу увагу при-
діляють перев’язці і пересіканню аномальної артерії. 
Стінки такої судини містять багато еластичних волокон, 
тому при пересіканні відбувається його швидка ретрак-
ція в межистіння або черевну порожнину, що може 
супроводжуватися профузною, небезпечною для життя, 
кровотечею.

У літературі описаний метод емболізації аберантних 
судин, безпосередньо перед оперативним втручанням, 
для запобігання можливої кровотечі. Емболізація вико-
нується в ангіографічному кабінеті, де спочатку візуалі-
зують патологічні артерії і визначають, що саме вони 
забезпечують кровопостачання КГЛАК. Після цього в них 
встановлюється ембол, який являє собою металеву тор-
надоподібну спіраль. Після постановки виконують 
ангіографічний контроль для перевірки оклюзії. У випад-
ку відходження аберантних артерій від черевної аорти 
або її гілок, металевий ембол розміщається в судині 
нижче діафрагми. Внаслідок втручання хворий не відчу-
ває яких-небудь змін свого стану і відразу транспор-
тується в операційний зал. Інтраопераційно виявлені 
аберантні судини не пульсують, додатково 
перев’язуються і пересікаються. Такий метод дозволяє 
провести оперативне втручання з мінімальною кро-
вовтратою [11].

Описано два випадки консервативного лікування 
КГЛАК у хворих, які з певних причин відмовилися від 
оперативного втручання, шляхом оклюзії емболом пато-
логічної судини. Вважається, що емболізація призводить 
до тромбозу аберантної артерії, що веде до зменшення 
перфузії, втраті васкуляризації і прогресуюче змертвіння 
аномальної легеневої тканини, яка згодом піддається 
фіброзу. Внаслідок цього, КГЛАК зменшується в розмірах 
і загалом інволюціонує [9].

Більшість авторів вказує щодо певної терміновості у 
застосуванні оперативного втручання, через загрозу 
розвитку гнійно-запальних ускладнень або кровотечі, 
які можуть бути фатальними. Описаний випадок успіш-
ної операції в 15-денної дитини, у якої на 3-й день після 
народження була діагностована інтралобарна КГЛАК [7].

Останніми роками відзначають зростання частоти 
захворювань, спричинених грибами. Пневмомікози — 
грибкові ураження легенів, які належать до групи гли-
боких мікозів. У клінічній практиці ці форми спостеріга-
ють як ізольовані, так і у вигляді асоційованої патології 

легень, в поєднанні з туберкульозом, раком, бронхоек-
тазами, хронічними абсцесами й іншими неспецифіч-
ними захворюваннями легень. Збільшення частоти 
грибкових інфекцій останнім часом пов’язано із широ-
ким використанням антибактеріальних і гормональних 
препаратів, цитостатиків, імунодепресантів. Глибокі 
мікози можуть також виникати як ускладнення інтен-
сивної терапії, ШВЛ з інтубацією трахеї, хірургічних 
втручань, а також можуть бути пов’язані з катетериза-
цією великих судин [6].

Підсумовуючи вищенаведене, варто відзначити, що 
ретельне рентгенологічне обстеження в більшості 
випадків допомагає відрізнити КГЛАК від туберкульозу 
або інших неспецифічних захворювань легень. Слід 
пам’ятати, що вона зустрічається в основному у молодо-
му віці і розташовується в базальних сегментах легень. 
Затемнення зазвичай має неправильну форму, нерідко 
на його місці з’являється порожнина з горизонтальним 
рівнем рідини. Клінічні прояви захворювання більш 
характерні для рецидивуючого неспецифічного запаль-
ного процесу.

Власне клінічне спостереження
Хвора К., 57 років, госпіталізована в кардіологічне 

відділення зі скаргами на болі в грудній клітці, слабкість, 
втомлюваність. Вище перераховані скарги відмічала 1 
місяць. Проведене дообстеження, за даними ехо-КГ запі-
дозрене новоутворення нижньої частки лівої легені. 
Виписана з рекомендаціями звернутися до торакально-
го хірурга.

В анамнезі життя — періодично ГРВІ. Інфекційний 
гепатит та венеричні захворювання заперечує. 
Оперативні втручання: апендектомія в дитинстві, резек-
ція матки більше 12 років, холецистектомія більше 10 
років. Великі травми заперечує. Переливання крові не 
було. Має гіпертонічну хворобу, приймає енап-Н. 
Видільна система не турбує. Не палить, алкоголем не 
зловживає. Наркотики не вживає. Професійних шкідли-
востей не було. У місцях позбавлення волі не знаходи-
лась. Контакт із хворими на туберкульоз заперечує. 

На момент звернення дані фізикального огляду. 
Катаральні явища відсутні. Будова тіла гіперстенічна. 
Свідомість ясна. Шкіра звичайного тілесного кольору, 
слизові рожеві, патологічні зміни шкіри та видимих 
слизових відсутні. Вологість покривів достатня, ела-
стичність збережена. Підшкірно-жирова клітковина 
досить розвинена. Периферичні набряки відсутні. 
Кісткова система та суглоби без деформацій, не болючі. 
М’язова система розвинена задовільно. Шия звичайної 
форми, щитовидна залоза не збільшена. Лімфатичний 
апарат: периферичні лімфовузли не збільшені. Зів, глот-
кове кільце — без особливостей. Огляд та пальпація 
присерцевої ділянки — верхівковий поштовх в 5-му 
міжребір’ї. Аускультація серця — тони серця звучні, 
ритмічні. Форма грудної клітки — симетрична. Тип 
дихання грудний, 18 дихальних рухів за 1 хв. Перкусія 
легень — легеневий тон білатерально. Аускультація 
легень — дихання везикулярне. Язик — язик чистий. 
Форма живота — звичайної форми. Стан черевного 
пресу — м’який. Паль пування органів черевної порож-
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нини не болюче, живіт м’який. Сечостатева система — 
симптом Пастер нацького негативний. Реакція зіниць 
жвава, симетрична. Чутли вість не порушена, симетрич-
на. Дермографізм червоний. Фізіологічні рефлекси не 
змінені, патологічні не виявлені.

Дані ФБС: слизова оболонка трахеї, доступних огля-
ду бронхів обох легень дифузно гіперемована, витон-
чена, з грудками слизового секрету. Тонус мембраноз-
ної частини трахеї та бронхів знижений. Відмічається 
значне розширення переднього та заднього трикутни-
ків біфуркації трахеї, розширення міждольових шпор з 
обох боків.

Пацієнтці виконана мультиспіральна комп’ютерна 
томографія органів грудної клітки з внутрішньовенним 
контрастуванням (рис. 1): межистіння розташовано по 
центру і має нормальну ширину. У нижніх відділах зад-
нього межистіння ліворуч визначається об’ємне утво-
рення овальної форми з чіткими рівними контурами 
розмірами близько 56×50×41 мм, що не накопичує 
контрастну речовину. До утворення підходять дві абе-
рантні артерії від низхідного відділу аорти на рівні Th9 
і Th10 хребців, венозний відтік чітко не простежується. 
Одна артерія, яка відходить на рівні Th9 хребця, огинає 
утворення зверху, діаметром до 6,5 мм, протяжністю 
близько 28 мм. Друга артерія, що відходить на рівні 
Th10 хребця, огинає утворення по нижній поверхні, 

діаметром до 6,5 мм, протяжністю близько 50 мм. 
Зв’язок утворення з бронхіальним деревом не визна-
чається. Відмічається компресія прилеглих відділів 
паренхіми нижньої частки лівої легені і згущення брон-
хіального малюнка. Серце розташоване типово, нор-
мальної конфігурації. В задньо-базальних відділах 
перикарда відзначається наявність рідини товщиною 
до 10 мм. Ознак медіастинальної та аксилярної лімфа-
денопатії немає. Обидві легені нормально пневматизо-
вані і прилягають до грудної клітки з усіх боків. Вільної 
рідини в плевральних порожнинах не виявлено. По 
ходу задньої паракостальної плеври зліва у нижніх від-
ділах відзначаються поодинокі кальцинати діаметром 
до 3 мм. Вогнищево-інфільтративні зміни і додаткові 
утворення в паренхімі легень не визначаються. Просвіт 
бронхів збережений. Купол діафрагми не змінений 
Легенева артерія контрастована: без дефектів до рівня 
субсегментарних гілок. Верхня порожниста вена не 
розширена. У грудному відділі хребта відзначаються 
дегенеративно-дистрофічні зміни. Кістково-
деструктивні зміни не визначаються.

Після дообстеження пацієнтці проведено оператив-
не лікування: резекція екстралобарної секвестрації з 
частиною S10 лівої легені та перев’язкою 3 аберантних 
судин. 

Рис. 1. Представлений зріз КТ ОГК з візуалізацією 
аберантних артерій, що відходить від грудного відділу 

аорти (1 — аорта, 2 — аберантні судини, 3 — КГЛАК).

 Рис. 2. Макропрепарат видаленого утвору.

Рис 3. Фрагмент парієнтальної плеври з множинними 
висипаннями біло-жовтого кольору.

Рис. 4. Загальний вигляд фрагменту внутрішнього вмісту 
і капсули (верхній правий кут) утвору. 

Забарвлення гематоксилін-еозином. Зб.: ×100.
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Протокол операції
Під внутрішньовенним наркозом з правобічною 

однолегеневою інтубацією — бокова торакотомія зліва з 
видаленням бокового фрагмента 7 ребра. Плевральна 
порожнина не облітерована. Візуально і пальпаторно в 
задньо-нижньому межистінні визначається овальне 
утворення 50×80×60 мм, яке щільно зрощене з S10 лівої 
легені. Інші відділи легені не змінені. Поетапно розділена 
ніжка утворення, яка містила 3 аберантні судини, які від-
ходили від аорти діаметром 7, 6 і 4 мм. Останні 
перев’язано, прошито і пересічено. За допомогою дво-
разового накладання УКЛ-60 видалено новоутворення з 
частиною S10 лівої легені. При візуальному огляді на 
розрізі утворення подібне до кісти, виповненої густим 
вмістом коричневого кольору. Додатково крім механіч-
них швів паренхіма легені ушита обвивними швами і 
проклеєна сульфокрилатом. Контроль гемо- і аеростазу. 
На парієтальній плеврі в місці прилягання новоутворен-
ня до грудної стінки відмічаються декілька бляшок біло-
го кольору. Ділянка зміненої парієтальної плеври вида-
лена і направлена на дослідження. Санація плевральної 
порожнини. При роздуванні легеня задовільно запов-
нює пострезекційний простір. Мобілізація кореня легені. 
Встановлено два дренажі і мікроіригатор в плевральну 
порожнину. Кукса аберантних судин прикрита пласти-
ною тахокомбу і оброблена 1,0 меронему. 

Проведене пошарове закриття рани. Асептична 
пов’язка. Аспіровано газ. В плевральній порожнині ство-
рено від’ємний тиск.

Макро- і мікроскопічний описи: Макроскопічно 
визначається досить великий (гігантський) утвір, на 
вигляд подібний до «шоколадної» кисти. Він має фіброз-
ну капсулу, а його вміст — досить густі маси кольору 
вареного сгущеного молока, не розтікаються (рис. 2). 
На парієнтальній плеврі — групи висипань, кожне роз-
мірами і форми з половину зрілого гороху, білого коль-
ору (рис. 3).

Мікроскопічно так звана кіста виявилася гігантською 
некротизованою гранульомою мікотичної природи, 
синонім — міцетома (рис. 4). На користь грибкового ура-
ження вказує те, що внутрішній вміст утвору має чітку 
зональність (рис. 5) при спеціальній обробці тканини 

утвору, його склад — некроз, некробіоз, численні форми 
гриба, без присутності лейкоцитів. Його обмежують 
численні макрофаги та фіброзні волокна (рис. 6). Поза 
цим утвором у легеневій тканині присутні ознаки дріб-
них ділянок некрозу-некробіозу, враження стінок судин, 
елементи гриба в просвітах судин та бронхіол.

На плеврі — типові фіброзні бляшки з частковим 
гіалінозом (без очевидних ознак мікотичного ураження).

Патологогістологічний висновок (діагноз): 
Екстралобарна кістозна гіпоплазія з аортальним крово-
постачанням, ускладнена міцетомою. Напів-інвазивний 
(ангіоінвазивний) хронічний мікоз лівої легені, з уражен-
ням нижньої частки легені. За гістологічними проявами 
слід проводити диференційну діагностику між кокцидіо-
мікозом та гістоплазмозом.

Проведено додаткове гістохімічне дослідження — 
ШИК-реакцію та імпрегнацію сріблом за Леватіді, яке 
підтвердило діагноз міцетоми та напівінвазивного міко-
зу. Структура гриба дріжджоподібна, формуються 
численні спори. За мікробіологічним дослідженням слід 
уточнити рід гриба: Histoplasma spp, Paracoccidioides, 
або Sporothrix.

Пацієнтка конcультована пульмонологом, призначе-
на протигрибкова терапія на 6 місяців. Не дивлячись на 
зрілий вік пацієнтки, супутню патологію післяоперацій-
ний період протікав гладко. Виписана в задовільному 
стані за місцем проживання під нагляд пульмонолога. 
При контрольному огляді через 6 місяці віддалені 
результати оперативного лікування задовільні. Ознак 
пневмомікозу не виявлено.

Найчастіше з проблемою пневмомікозів стикають-
ся терапевти, пульмонологи, алергологи та реанімато-
логи. Нині питання діагностики та подальшого лікуван-
ня мікозів остаточно не вирішені через складнощі 
диференційної діагностики, нашарування мікогенної 
інфекції на легеневе захворювання та соціально-еконо-
мічні проблеми. Мікогенну інфекцію варто запідозрити 
за атипового перебігу легеневого захворювання, його 
загострення та відсутності клінічної відповіді на стан-
дартну терапію. Також треба мати на увазі пацієнтів 
групи ризику виникнення мікозів — з порушеною імун-
ною відповіддю [6].

Рис. 6. ШИК-реакція. Капсула міцетоми з численними 
макрофагами, які містять еозинофільні дрібнозернисті 

маси (гриба). Зб.: ×200.

Рис. 5. Імпрегнація сріблом за Леватіді.
Зональність вмісту кісти та видимі дрібні округлі 

форми грибів (стрілки) в ньому. Зб.: ×40.
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Актуальность 
Повышение эффективности лечения больных тубер-

кулезом легких остается актуальной задачей современ-
ной фтизиатрии. В условиях множественной устойчиво-
сти возбудителя туберкулеза к противотуберкулезным 
препаратам возрастает необходимость в более широ-
ком применении методов колапсотерапии. 

Цель исследования 
Изучить результаты применения искусственного 

пневмоторакса в лечении больных мультирезистентным 
туберкулезом легких.

Материалы и методы исследования
Мы проанализировали наш опыт применения искус-

ственного пневмоторакса (ИП) у больных мультирези-
стентным туберкулезом легких (МРТБ), которым прово-
дилось лечение в отделении торакальной хирургии 
Херсонского областного противотуберкулезного 
диспансера. Всем больным проводился стандартный 
объем обследований (общий клинический осмотр, лабо-
раторные исследования, бронхоскопия, рентгенологи-
ческое обследование, микроскопическое и микробио-
логические исследования), назначалась терапия проти-
вотуберкулезными препаратами согласно действующим 
приказам МОЗ Украины.

Результаты исследования
ИП применен у у 56 больных. Первоначально вводи-

ли 300 мл газа в плевральную полость и контролирова-
ли степень спадения легкого рентгенографией на выдо-
хе. Наличие сращений выявлено у 44 (78,6 %) больных, 
что являлось показанием к проведению видеоторако-
скопии (ВТС) и пережиганию выявленных сращений. 
После операции рентгеноскопически контролировали 
эффективность ИП, спадение легкого, появление выпо-
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та. В зависимости от результатов контроля решался 
вопрос о необходимом объеме газа, который вводили 
еженедельно в плевральную полость на протяжении 
двух месяцев. При выявлении выпота последний полно-
стью эвакуировали, в плевральную полость вводили 
гормоны и антибиотики.

Обратил на себя внимание тот факт, что у 12 (21,4 %) 
больных, срок лечения у которых до применения кол-
лапсотерапии не превышал 4 месяцев, ИП был эффек-
тивным во всех случаях. В случаях, если срок лечения 
приближался к 8 месяцам, при наложении первичного 
ИП сращения были выявлены уже у всех больных. У 6 
(10,7 %) больных, не смотря на наличие показаний к ИП, 
применить его не удалось из-за массивных сращений.

У 17 (30,4 %) больных наложение ИП, последующую 
ВТС и пережигание сращений было выполнено с двух сто-
рон последовательно с определенным промежутком вре-
мени. Мы воздерживаемся от одновременного примене-
ния ИП с двух сторон из-за высокого риска осложнений.

Наиболее тяжелой была группа из 13 (23,2 %) боль-
ных с тотальным поражением одного легкого и кавер-
ной в другом, которым накладывался ИП со стороны 
меньшего поражения с целью стабилизации процесса в 
легком и закрытия полости распада. У 8 (14,3 %) из них 
удалось добиться закрытия полости распада, у 2 (3,6 %) 
— течение заболевания осложнилось плевритом, кото-
рый не удалось разрешить пункционно и пришлось 
дренировать плевральную полость. У 3 (5,4%) больных 
после роспуска ИП, несмотря на его видимо благополуч-
ное течение, полость распада осталась.

В большинстве случаев применения ИП (38 больных 
— 67,9 %) наблюдали положительный эффект коллапсо-
терапии: закрытие полостей распада, абациллирование, 
рассасывания очагов и инфильтрации легочной парен-
химы.  15 больных (26,8 %) в последующем были опе-
рированы. Им произведены такие операции: сегментар-
ные резекции — 9, лобэктомия — 4, пневмонэктомия 




