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ПереДмова

Вже минуло 130 років з того часу, як Роберт Кох ідентифікував 
збудника тяжкої хвороби всього людства – туберкульозу. З 1944 
року в практиці лікування хворих на туберкульоз був застосований 
перший протитуберкульозний препарат – стрептоміцин. Але не-
зважаючи на це, здолати інфекційне захворювання не вдається.

Сучасна хіміотерапія та чималий арсенал протитуберкульоз-
них ліків може досягти виліковування лише у 60–70% хворих, а реш-
та переходить до категорії хронічного туберкульозу.

Саме тому існує необхідність пошуку додаткових засобів 
поліпшення результатів лікування хворих на сучасний туберкульоз, 
який характеризується поширеними та резистентними фактора-
ми, імуносупресією та масивним бактеріоділенням.

Серед таких допоміжних механізмів вкрай важливими є 
хірургічні методи лікування. Як кажуть: «Нове – це добре забуте 
старе». Колапсотерапія введена в практику фтизіатрії ще в 1882 
році Форланіні, а лікувальна торакопластика застосована Квінке 
та Шпенглером у 1888–1890 роках.

Після тривалого періоду сподівань на успіхи хіміотерапії та 
створення нових протитуберкульозних препаратів  стало зрозуміло, 
що без майже забутих методів колапсотерапії та колапсохірургії 
досягти значного покращення результатів лікування хворих на ту-
беркульоз неможливо. Тому поява монографії відомих авторів, які 
багато років працюють у царині хірургії туберкульозу легень і які 
мають власні технологічні розробки в практичній фтизіохірургії, 
є нагальною потребою сьогодення. Застосування в практиці ос-
новних положень монографії дають можливість фтизіатрам 
підвищити ефективність лікування хворих на таку тяжку хворобу, 
якою є сучасний туберкульоз легень.

Б.В. Радіонов,
Заслужений лікар України 

доктор медичних наук, професор, консультант відділення 
торакальної хірургії ДУ «Національний інститут фтизіатрії 

і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», 
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
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РОЗДІЛ I

Колапсохірургічне  ліКування  хворих  
на  туберКульоз  легень

ВСтУп
Відповідно до індикаторів ефективності роботи сучасних про-

грам, відсоток вилікуваних серед уперше виявлених хворих пови-
нен становити не менш, ніж 85%. За 2009 рік ефективне лікування 
серед хворих на вперше виявлений туберкульоз становило 70,4%, 
відсоток померлих – 9,6%, показник невдалого лікування – 9,7%, 
а серед хворих з повторним курсом лікування – 47,1%, 14,4% та 
22,1% відповідно.

За даними когортного аналізу 2009 року, ефективність лікування 
хворих на вперше виявлений туберкульоз з МБТ+, які були виявлені 
за мазком, становила 57,7%, а серед хворих на вперше виявлений ту-
беркульоз з МБТ+, які були виявлені за мазком і культурою – 42,1%, 
показник невдалого лікування – 26,8%.

Загальний аналіз свідчить про те, що як і серед уперше ви-
явлених хворих на легеневий туберкульоз, так і серед рецидивів 
туберкульозу, відсоток ефективного лікування знижується за 
рахунок зростання відсотку невдалого лікування та відсотка 
смертності в когорті. Ці дані висвітлюють зростання мульти-
резистентних форм туберкульозу легень, особливо у хворих з 
повторним лікуванням, що має погану прогностичну оцінку 
для епідемічної ситуації в країні. Аналогічні дані приводять і 
російські автори, вказуючи на те, що результати лікування хворих 
на вперше виявлений туберкульоз погіршились як за критерієм 
припинення бактеріовиділення (73,5%), так і за критерієм за-
криття порожнини розпаду (до 62,4%). Таким чином, щорічно 
залишаються невиліковними 30–40% уперше виявлених хворих. 
Загальний рівень клінічного видужання хворих на туберкульоз в 
Україні у 2010 році склав 38,4%.
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Аналіз літературних даних показує, що серед усіх уперше виявле-
них хворих було вилікувано 54,3%, у тому числі 6,3% з використанням  
хірургічних методів. Ще гіршою виявляється ефективність лікуван-
ня хворих з мультирезистентністю МБТ. У хворих з мультире-
зистентними формами деструктивного туберкульозу закриття 
порожнин розпаду досягнуто у 23,8% випадків, а у хворих з поши-
реною резистентністю – у 7,9%. При цьому виражені побічні ефекти 
визначені у 26,5% хворих з МРТБ та у 41% хворих з ПРТБ. За даними 
досліджень ВООЗ (2007), ефективність лікування хворих з ПРТБ в 
середньому склала 65%, але терміни лікування досягали 24 місяців.

Ефективність лікування хворих з резистентними штамами 
МБТ (XDR) складає 17%. Застосування поряд з індивідуальними 
режимами лікування колапсотерапії підвищує ефективність 
лікування у 2 рази. Проте, використання методів колапсотерапії 
(пневмоперітонеуму, штучного пневмотораксу) ефективно лише у 
хворих з уперше діагностованим туберкульозом з обмеженим де-
структивним процесом у перші 2–3 місяці хіміотерапії.

Деяке покращення результатів лікування хворих із мульти-
резистентністю МБТ надає регіонарне лімфотропне застосування 
ізоніазіду, що призводить до закриття каверн у 52,9% хворих. Проте  
праці з оцінки ад’ювантної лімфотропної хіміотерапії в лікуванні хво-
рих з мультирезистентними формами МБТ представлені поодиноки-
ми повідомленнями і потребують подальшої розробки та вивчення.

При наявності незворотних морфологічних змін легеневої тка-
нини і мультирезистентності МБТ хірургічні методи лікування є 
пріоритетними.

Застосування хірургічних методів лікування підвищує ефектив-
ність на 25–30% підсумково, на 10% – серед оперованих хворих з 
уперше виявленим туберкульозом легень та МРТБ, і на 22,6% – се-
ред хворих з повторними курсами лікування.

Згідно з головною фтизіохірургічною доктриною, ліквідація або 
радикальне видалення основного вогнища інфекційного уражен-
ня – каверни та зони масивної дисемінації – представляє сутність 
хірургічного лікування.
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Хірургічні методи лікування хворих на туберкульоз в Україні 
та Росії використовуються вкрай недостатньо. Серед контингенту  
активних хворих на туберкульоз органів дихання показання до 
хірургічного лікування були встановлені (2005–2010 роки) в межах 
13,7–19,2%, серед уперше виявлених хворих на туберкульоз легенів 
показання до оперативного лікування були визначені у 21,8–26% 
(прооперовано 15,4%), а серед хворих на фіброзно-кавернозний ту-
беркульоз – 8,2–17,0% (прооперовано 4,2%).

Питома вага прооперованих хворих на деструктивний туберкульоз 
легень у Росії (2003) складала 3,0%, а в Україні – 4,4%. Загальна кількість 
оперованих хворих на туберкульоз органів дихання у 2010 році: в Україні 
склала 1508 хворих, що майже в 3 рази менше від потреби.

Одним із стримуючих чинників щодо більш активного застосу-
вання хірургічного етапу лікування хворих на деструктивний тубер-
кульоз є значна кількість післяопераційних ускладнень та високий 
рівень летальності. Так, за даними В.М. Шилової (2005), загальний 
показник післяопераційної летальності у 43 федеральних округах 
Росії склав 1,1%, після пневмонектомій – 8,2%, після торакопластич-
них втручань – 1,6%. Загальну основу виконаних операцій складали 
сегментарні резекції – 71,3%, лобектомії – 13,3%, пневмонектомії – 
3,3%, торакопластики – 4,5%.

За даними Т.М. Карієва (2011), кількість післяопераційних 
ускладнень у хворих, оперованих з приводу фіброзно-кавернозного 
туберкульозу та мультирезистентністю МБТ, складала 13,9% (після 
часткових резекцій – 8,3%, після пневмонектомій – 18,9%, після то-
ракопластики – 13,4%).

За даними Ю.М. Репіна (2007) та Д.Б. Гіллера (2008, 2011), у 
структурі операцій з приводу хіміорезистентного туберкульозу пере-
важають резекції легені з частотою 82,4–98,4%. При цьому операції 
радикального плану відрізняються подальшим різноманіттям, на-
приклад, частота використання лобектомії варіює від 31,1 до 43,6%, 
а пневмонектомій – від 17,2 до 47,6%.

Багато авторів приводять у цілому гарні безпосередні результа-
ти резекційних втручань у хворих із медикаментозною стійкістю  
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МБТ з рівнем вилікування 90–95%. Так, за даними Ю.М. Репіна 
(2007), сумарне видужання в групі хворих, яким проведено 
лобектомію відмічено в 95,1% з летальністю від плевролегеневих 
ускладнень в 1,1%. За даними А.К. Стреліса зі співавторами (2002), 
повний клінічний ефект у найближчому періоді у 60 хворих, опе-
рованих з приводу хіміорезистентного туберкульозу, досягнутий у 
13,3% випадків, а у віддаленому періоді – у 81,6%.

За даними Р.Н. Головченка зі співавторами (2003), ефективність 
резекцій легені у хворих з медикаментозною стійкістю МБТ склала 
90% при летальності 4%. Тим не менш, у роботах доведено нега-
тивне впливання інфекційного фактора лікарської стійкості МБТ на 
інтегральний рівень одужання.

Стійкість МБТ призводить до підвищеного ризику специфічних 
плевро-легеневих ускладнень у 20% оперованих хворих, летальнос-
ті – у 7,4% та кумулятивного показника рецидивів – у 18,4%, що 
знижує рівень одужання до 82% (Ю.М. Репін, 2007).

Максимальна частота післяопераційних ускладнень виявлена у 
хворих після комбінованих резекцій (50%) та білобектомій (44%), 
після плевропневмонектомії – у 45,5% оперованих хворих з медика-
ментозною стійкістю МБТ.

Післяопераційні ускладнення виникли у 27,3% пацієнтів, із них 
79,6% мали неспецифічний характер (повільне розправлення легені, 
ексудативний плеврит), і 20% – специфічний характер у вигляді 
ранньої реактивації туберкульозного процесу. Найближчі резуль-
тати економних резекцій склали 85,1% ефективності та 1,2% – 
летальності. Встановлено, що у віддалені строки спостерігання  
(від 1 до 7 років) за оперованими хворими повний клінічний ефект 
відмічається у 80–85% пацієнтів, при цьому рівень рецидивів тубер-
кульозного процесу залишається високим (20–30%).

За даними Ю.М. Репіна (2007), найбільше зниження стійкості 
видужання у хворих, які перенесли лобектомію при поліхіміо-
резистентному туберкульозі, відмічено протягом перших 3 років 
нагляду зі зниженням кумулятивного показника до 55%, і до 48% за 
підсумками 4–5-річного нагляду.
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Таким чином, резектувальна хірургія в лікуванні туберкульозу 
є найбільш радикальним та привабливим заходом для хворих. Але 
наявність стійкості збудника, сучасний патоморфоз туберкульозу, 
поширеність процесу, загальний та функціональний стан хворих – 
всі ці чинники обмежують застосування радикального втручання і 
вимагають пошуку нових методик, які б змогли розширити показан-
ня до оперативних втручань. Альтернативою в хірургічній практиці  
для цих пацієнтів є колапсохірургічні втручання.

Враховуючи широку розповсюдженість медикаментозної ре-
зис тентності МБТ, велику кількість занедбаних деструктивних 
форм туберкульозу легень, торакопластика на даний час не втрати-
ла свого значення як самостійний метод лікування, бо лише сама 
резекційна хірургія фіброзно-кавернозного туберкульозу не може 
вирішити повністю усю проблему лікування цього тяжкого кон-
тингенту хворих.
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ГЛава 1

СУчАСНІ АСпеКти ЗАСтОСУВАННЯ  
тОРАКОплАСтиКи В лІКУВАННІ хВОРих  

НА тУБеРКУльОЗ леГеНь
Історія застосування лікувальної торакопластики починається з 

1911 року, коли вперше Sauerbruch розробив та запропонував ме-
тод тотальної екстраплевральної торакопластики, яку застосову-
вав навіть при обмежених верхньочасткових процесах. Перехід від 
тотальної декостації до селективного видалення ребер, пов’язаного 
з локалізацією каверни, відбувся під впливом роботи німецького  
хірурга Graf. У 1930 році Graf запропонував свій метод верхівкової 
торакопластики з повним видаленням першого ребра до хряща і 
другого ребра до прикріплення малого грудного м’яза. Операція 
Graf стала основою для розробки цілої низки модифікацій верхньої 
торакопластики за принципом збереження здорових відділів легені. 
У 1934 році А.Г. Гільман розробив методику торакопластики, яка 
передбачала повне видалення верхніх 2–3 ребер не тільки в межах 
їх кісткової частини, але й зі значними відрізками хрящів, що знач-
но підсилювало колапс у ділянці переднього «мертвого» простору. 
За своєю суттю ця операція була костохондректомією. З селектив-
них видів торакопластики слід відзначити методику Coffe–Антелава 
(1931), яка включала в себе наступні моменти: тотальне видалення 
3 верхніх ребер, скаленотомію, алкоголізацію діафрагмального нер-
ва, резекцію стернальних відрізків IV, V, VI ребер, позафасціальний 
пневмоліз. Недоліком цього способу було виконання операції з над-
ключичного доступу, що значно підвищувало ризик тяжких усклад-
нень, пов’язаних із травмою судинно-нервового підключичного 
сплетіння, а також додаткова операція на діафрагмальному нерві, 
що призводила до паралічу діафрагми без будь-якого клінічного 
ефекту. У 1935 році Semb запропонував разом із виконанням 
селективної 5-реберної торакопластики виконувати екстраплев-
ральний апіколіз, що призводило до вертикального колапсу каверни.  
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Усі перераховані методики торакопластики були вкрай травматичні 
та супроводжувались розправленням верхівки легені у ранньому 
післяопераційному періоді та низькою клінічною ефективністю. 
У зв’язку з цим, у 1941 році Б.М. Гармсен запропонував створю-
вати над низведеною верхівкою легені перетин з надкістково-
м’язового клаптя, утвореного після пневмолізу, та фіксувати його 
до межистіння. Але методика не передбачала резекції I ребра, що 
знижувало ступінь концентричності колапсу легені. Верхівка легені 
мобілізовувалась тільки до рівня нижнього краю хряща II ребра, а 
фіксувалася до IV грудного хребця. У 1936 році Л.К. Богуш роз-
робив свій варіант селективної верхньої торакопластики. Операція 
виконувалась у два етапи. Спочатку через передній доступ резекту-
вали I, II і III ребра з переднім апіколізом. Через 12–14 діб з паравер-
тебрального доступу повністю видаляли I і III ребра та довжиною 
8 см – IV, V, VI, VII ребра з заднім апіколізом. Недоліком операції 
була етапність її виконання та значний обсяг резекції ребер. У 1952 
році А.Г. Кисельов запропонував метод інвагінації при лікуванні 
гігантських каверн. Операція складалась з верхньозадньої торако-
пластики, внутрішньофасціального  апіколізу та інвагінації верхньої 
стінки каверни з укріпленням досягнутого положення декількома 
швами за парієтальну плевру. Проте ефективність операції не пере-
вищувала 50%.

Також відомий класичний спосіб екстраплевральної торако-
пластики при хірургічному лікуванні туберкульозу легень (Л.К. Бо-
гуш, 1979) та його модифікації (Д.Б. Гіллер, 2003). Спосіб містить 
паравертебральний доступ, екстраплевральну резекцію задньо-
бічних відрізків 7 ребер з обов’язковим видаленням I та II ребер 
повністю до грудини. Виконується екстраплевральний апіколіз за 
рахунок відшарування купола плеври на рівні видалених ребер, що 
утворює умови для колапсу легені. Перетин міжреберних проміжків 
біля хребта дозволяє усунути паравертебральний «мертвий» 
простір, що обумовлює колапс каверни.

Однак зазначений спосіб супроводжується цілою низкою недоліків, 
головними з яких є наступні: видалення саме 7 ребер призводить до 
значного порушення біомеханіки дихання, що, у свою чергу, на 
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35% знижує сумарну функцію дихання з розвитком легенево-
серцевої недостатності. Операція високо травматична за рахунок 
необхідності резекції 7 ребер на значній довжині, супроводжується 
інтраопераційною крововтратою до 500–700 мл і триває до 2 го-
дин. Клінічна ефективність операції не перевищує 80% з рівнем 
післяопераційної летальності 2%.

Торакопластика як самостійний вид операції виконується з часто-
тою від 4,5 до 20%. Однак у групі хворих зі встановленою медика-
ментозною стійкістю МБТ частота використання лікувальної тора-
копластики залишається невисокою. За даними Ю.М. Репіна (2007)  
(12 спостережень) – 3,9%, А.К. Стреліса (2002) – 8,3% (6 доглядів). 
З.Р. Гаріфуллін (2007) наводить дані про 93 екстраплевральні то-
ракопластики (19,4%) у хворих зі стійкістю МБТ. Д.В. Краснов зі 
співавторами (2007) приводить дані про 69 хворих на деструктив-
ний туберкульоз легень з мультирезистентністю МБТ.

У більшості спостережень ефективність торакопластики при 
лікуванні хіміорезистентного туберкульозу приводиться при су-
марному аналізі результатів лікування в усій групі доглядів хворих 
на фіброзно-кавернозний туберкульоз, у зв’язку з чим визначення  
істинної ефективності операції у хворих з мультирезистентними 
формами туберкульозу легень залишається актуальною задачею.

За даними Г.А. Фролова зі співавторами (2002) на основі 9 спо-
стережень, наявність мультирезистентності підвищує ризик виник-
нення післяопераційних загострень туберкульозного процесу. Серед 
хворих з медикаментозно стійким розповсюдженим фіброзно-кавер-
нозним туберкульозом легень після екстраплевральної торакопласти-
ки, незважаючи на олігобацилярність, досягається більш сприятливе 
протікання захворювання з відсутністю клінічних ознак його прогре-
сування. Після використання остеопластичної торакопластики у хво-
рих з мультирезистентністю МБТ закриття каверн відмічали в 41,2% 
випадків і в 27,6% хворих було досягнуто значне поліпшення.

Є.В. Некрасов зі співавторами (2007) приводить дані про 24 
хворих з різною медикаментозною стійкістю МБТ, у лікуванні яких 
виконувалась екстраплевральна торакопластика. 66% пацієнтів 
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вилікувані, у 12,5% відмічена невдача в лікуванні та 8,6% пацієнтів 
померли від прогресування туберкульозу.

За даними Б.В. Радіонова, І.А. Калабухи (2007), прооперовано 
38 хворих з хіміорезистентним туберкульозом легень. Ефективність 
екстра плевральної торакопластики складала 81,5%. Однак деякі 
автори відмічають високу питому вагу післяопераційних усклад-
нень та низький сумарний рівень виліковування після застосування 
лікувальної торакопластики. Так, Т.М. Карієв (2011) у 6,2% відмічав 
відсутність ефекту після застосування торакопластики.

О.В. Терешкович (2010) відмічає післяопераційні ускладнення у 
27,3% оперованих хворих після екстраплевральної торакопластики 
за власною модифікованою методикою, у тому числі із використан-
ням пневмоперітонеуму, та 12,5% післяопераційної летальності. За-
гальна ефективність розробленої автором модифікації торакопласти-
ки склала 75%.

За даними З.Г. Басієва (1974), після 276 лікувальних торакоплас-
тик гостра серцево-судинна та легенева недостатність відмічені 
у 5,1% хворих. За даними Б.В. Радіонова, І.А. Калабухи (2007), у 
6,6% хворих після торакопластики розвились ускладнення з рівнем 
летальності 1,6%.

Позитивні результати з закриттям рецидивних каверн відмічені 
у 55% оперованих при стійкому видужанні у віддалені строки у 60% 
хворих [О.В. Єлькін, 2000].

Незадовільні найближчі та віддалені результати змушува-
ли хірургів розробляти нові модифікації класичної методики 
екстраплевральної торакопластики. Одним з таких напрямків ста-
ла методика остеопластичної торакопластики Bjork (1954), Амосо-
ва–Мохнюка (1957), Боровинського (1984). Згідно з пропозицією, 
концентричний колапс верхніх відділів легені досягався шляхом 
перетинання хрящів I та II ребер біля грудини через передній до-
ступ та видалення невеликих відрізків III–V ребер біля хреб-
та. Кінці ребер підводилися та фіксувалися до нижчого ребра (при 
5-реберній торакопластиці кінець I ребра фіксувався на рівні четвертого 
міжребер’я).
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Визначена модифікація широко використовується в Новоси-
бірському НДІ туберкульозу з 1964 року та дозволяє досягти 
значного поліпшення у 81,2% оперованих хворих з множинною 
медикаментозною стійкістю МБТ. Проте у 35% випадків після 
остеопластичної торакопластики у легені залишається каверна, 
що потребує додаткової резекції легені, що, в свою чергу, значно 
ускладнює лікування.

Технічна складність виконання, незначний колабуючий ефект, 
який пов’язаний з резекцією невеликих відрізків ребер, фіксація 
верхівки легені на рівні IV ребра не сприяє компресії каверни та 
знижує клінічну ефективність до 75%. Післяопераційні ускладнен-
ня відмічались у 2,1% хворих, летальність – у 1,6%.

таблиця 1.1.1
результати лікувальних торакопластик у хворих  

на деструктивний туберкульоз легень

Автор Країна Рік 
публікації 

Кількість 
спостере-

жень 
Клінічний 
ефект (%) 

Л.К. Богуш СРСР, Москва 1979 320 82 

Є.П. Сабуренкова СРСР, Ленінград 1979 40 70

Г.В. Гіллер Росія, Челябінськ 2002 78 88,8

О.Ф. Кравченко Росія, Якутія 2003 136 90,3

Є.В. Некрасов Росія, Томськ 2007 24 66,6 

З.Р. Гаріфуллін Башкирія, Уфа 2007 43 72

І.Д. Дужий Україна, Суми 2009 116 88

Т.М. Карієв Узбекистан, Ташкент 2011 81 91,4

О.В. Терешкович Україна, Київ 2011 32 75

Ю.Ф. Савенков Україна, 
Дніпропетровськ 2011 36 92

Д.В. Краснов Росія, Новосибірськ 2011 173 79,1
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А.В. Левін, Г.М. Кагаловський (2000) для зниження травматич-
ності класичної торакопластики запропонували замінити видалення 
ребер їх пластичною фрагментацією. Фрагментація ребер взамін їх 
видалення значно знижує, на думку авторів, травматичність та час 
операції, що забезпечує ранню консолідацію реберної стінки, що, у 
свою чергу, попереджує післяопераційну флотацію грудної стінки. 
Однак кінцева ефективність цього способу торакопластики автора-
ми не вказується.

Про свою модифікацію екстраплевральної торакопластики при 
розповсюдженому деструктивному туберкульозі вказує О.Ф. Крав-
ченко (2003). Спосіб полягає у виконанні 4–6-реберної верхньо-
задньої декостації, низведенні верхівки легені та фіксації її за 
допомогою попередньо заготовленої з напівсинтетичних ниток 
сітки-гамака. Ефективність операції при строках догляду до 3 років 
склала 90,3%. Неефективність операції зафіксована у 1,7% хво-
рих. Однак даний спосіб має деякі недоліки, а саме: використан-
ня ксеноматеріалу може викликати реакцію відторгнення. Фіксація 
сіткою є недостатньо пластичною, що не завжди дозволяє досягти 
адекватного зменшення гемітораксу.

А.В. Левін зі співавторами (2007) повідомляють про лікування 
24 хворих на медикаментозно стійкий туберкульоз легень з викорис-
танням лікувальної торакопластики з клапанною бронхоблокацією. 
Останню виконували через інтубаційну трубку під загальною 
анестезією через 7–10 діб після торакопластики. Через 6 місяців 
припинення бактеріовиділення відмічається у 83,3% пацієнтів, пов-
не загоєння порожнини під торакопластикою протягом 17 місяців 
спостерігалося у 50% пацієнтів. Звертає на себе увагу вкрай низька 
ефективність фрагментаційної або остеопластичної торакопластики 
у хворих контрольної групи (без бронхоблокації) – абацилювання –  
44% та закриття каверн – 18,5%. Громіздкість методики, виключен-
ня з дихання неуражених відділів легеневої тканини поєднуються з 
невисокою клінічною ефективністю.

Сучасні підходи в колапсохірургії туберкульозу легень вклю-
чають нові методики малоінвазивних лікувальних та корегуючих 
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торакопластик, а також операції екстраплеврального пневмолізу з 
використанням постійного пломбування залишкової порожнини за 
допомогою нових синтетичних матеріалів (силіконовий протез, ко-
лагеновий гель).

У клініці РМАПО МОЗ РФ (2003) розроблено спосіб хірургіч-
ного лікування деструктивних форм туберкульозу легень, який 
включає екстраплевральний пневмоліз з компресією верхівкових 
сегментів верхньої частки легені, накладання на верхівку сітчастого 
імплантата з поліпропілену під відеоконтролем зображення на 
екрані монітора, ультразвуковим гемостазом та з використанням 
ендохірургічних інструментів фірми Ethicon. Утворену порожни-
ну заповнюють колагеновим гелем. Зазначений спосіб безумовно 
перспективний, але вікрилова сітка та ендоскопічне обладнання   
суттєво підвищують вартість операції та унеможливлюють засто-
сування способу у практиці периферичних лікувальних закладів. 
Д.Б. Гіллер (2009) опублікував дані про 98 виконаних торакоплас-
тик із застосуванням мініінвазивного доступу та відеоасистенції. 
Методика передбачала виділення з мініінвазивного доступу верхніх 
4–5 ребер та екстраплевральний апіколіз. Проте дані про клінічну 
ефективність не представлені.

О.В. Солодовник (2010) опублікував власні методики лікувальної 
торакопластики. Згідно з модифікованим варіантом класичної то-
ракопластики, фрагментуються I і IV ребра шляхом підкісткового 
пересікання у двох ділянках. Далі резектують задні відрізки I, III, IV 
та VI ребер, після чого зв’язують між собою рухливі кінці I і III  ре-
бер над вільним фрагментом V ребра. Створений двошаровий реб-
ровий каркас повинен значно зменшувати плевральну порожнину і 
збільшувати тиск на патологічно змінену легеню, одночасно змен-
шуючи западання лопатки. Другий варіант операції розрахований на 
компресію верхівки нижньої частки (S6). При цьому не вказується, 
в які терміни після операції оцінювались результати торакопласти-
ки. Наведені модифікації виконувались у хворих з інфільтративним 
туберкульозом легені (10,3%), що підлягають антибактеріальній 
терапії, а не колапсохірургії, у 32,8% випадків – при дисемінованих 
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процесах, які взагалі не показані до виконання торакопластики. 
Окрім цього, працями А.Г. Гільмана (1947), М.Г. Стойка (1947) дове-
дено, що додаткова резекція кута лопатки не підсилює колабуючий  
ефект торакопластики, а лише підвищує травматичність операції та 
створює косметичні дефекти.

Однією з негативних тенденцій, яка спостерігаєтьсяостаннім часом,  
є спроби окремих авторів виконувати торакопластику не за кла-
сичними показаннями, якими є наявність у хворого фіброзно-ка-
вернозного туберкульозу з верхівковою локалізацією каверни 
та помірним відсівом у нижню частку або у протилежну легеню, 
а значно їх поширювати. Так, наприклад, показанням до застосу-
вання екстраплевральної торакопластики вважають двобічний 
інфільтративний туберкульоз легень з розпадом в одній з верхі вок 
після 5 місяців неефективної антибактеріальної терапії; дисеміно-
ваний туберкульоз однієї легені з розпадом у верхівці верхньої 
частки, двобічний дисемінований туберкульоз із каверною в одній 
верхів ці діаметром більше 5 см, а в іншій – до 2 см; одно- чи 
двобічний дисемінований туберкульоз легень з каверною у верх ній 
частці; множинні порожнини у легенях хворих. На сьогодні таке 
розширення показань до застосування лікувальної торакопластики є 
необґрунтованим, та, за даними тих самих авторів, супроводжується 
низькою клінічною ефективністю на рівні 34,2–72%.

За даними О.В. Солодовника (2010), у 31,3% хворих після за-
стосування класичної торакопластики виникали ранні ускладнення, 
такі як тромбоемболія легеневої артерії (3,3%), гостре порушення 
діяльності серцево-судинної системи (4,7%), набряк легені (2,7%), 
внутрішньоплевральна кровотеча (3,3%), післяопераційна пневмо-
нія (1,3%), нагноєння післяопераційної рани (4,7%). У 8% оперо-
ваних післяопераційний період ускладнився утворенням залишко-
вих порожнин, що вимагало додаткових оперативних втручань. Від 
перелічених ускладнень померло 5,3% прооперованих хворих.

За даними дисертаційного дослідження Д.В. Краснова (2011), 
173 хворим виконана остеопластична торакопластика з установ-
кою ендобронхіального клапана через 2–3 тижні після операції.  
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Додаткове використання ендобронхіального клапану підвищило 
ефективність торакопластики до 79,1% (на 28,8%). Основою ме-
тодики є створення лікувальної гіповентиляції в ураженій ділянці 
легені зі збереженням дренажної функції блокованого бронха і 
порожнини деструкції шляхом встановлення у дольові бронхи 
ендобронхіального зворотного клапана, який зроблений з гумової 
суміші. Після встановлення ендобронхіального клапану ускладнен-
ня виявлені у 15,2% хворих, серед яких відмічався обтураційний 
гнійний бронхіт (2,8%), міграція клапану (2,4%), бронхообструк-
тивний синдром (1,4%). Термін тимчасової оклюзії бронха склав  
264+21,2 дні. Після двох місяців лікування закриття каверни 
відбулося у 60,2% хворих, припинення бактеріовиділення – у 64,6%.  
У 5,7+1,8% хворих основної групи після операції відмічено прогре-
сування туберкульозного процесу, у 5,1+1,7% пацієнтів додатково 
використовувалась резекція легені з метою видалення незагоєної 
каверни. У віддаленому періоді (1,5–3,5 роки) у 12,2+2,6% пацієнтів 
констатовано загострення туберкульозу та формування хронічного 
процесу. Таким чином, застосування ендобронхіального клапана 
при торакопластиці не вирішує всіх проблем колапсохірургії хво-
рих, проте може викликати додаткові ускладнення та труднощі, 
пов’язані з присутністю чужорідного матеріалу.

Б.М. Асанов (2011) розробив методику екстраплеврального се-
лективного балонного колапсу легені у хірургічному лікуванні роз-
повсюдженого деструктивного туберкульозу легень. У 72 хворих з 
уперше виявленим туберкульозом легень автор застосував екстра-
плевральний пневмоліз із гумовим балоном з метою підсилення ко-
лабуючого ефекту. У 77% оперованих хворих відзначався повний 
клінічний ефект: МБТ (-), каверна (-). Разом з тим можливе розви-
нення таких ускладнень, як пролежень стінки каверни, перфорація 
плеври, формування екстраплевральної порожнини, пошкодження 
балона, неспроможність рани. Окрім цього, у хворих, оперованих у 
фазі загострення процесу, повний клінічний ефект досягнутий лише 
у 50% пацієнтів.
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І.І. Вінокуров (2011) запропонував новий метод операції у клініці 
туберкульозу легень: ключично-реберну торакопластику. Операція 
виконується у два етапи: на першому етапі резектують ключицю, 
а на другому – видаляють 6–7 ребер. Запропонований метод п’яти 
хворим не може бути оптимальною методикою, оскільки резекція 
ключиці та такої кількості ребер значно підвищує травматичність 
торакоплас-тики та створює значні косметичні дефекти.

Таким чином, зміни патоморфозу сучасного туберкульозу легень, 
велика кількість занедбаних та поширених форм туберкульозу, висо-
ка питома вага поліхіміорезистентних та мультирезистентних штамів 
МБТ, імуносупресія хворих значно знижують успіхи консервативно-
го лікування, а іноді загрожують їхньому життю. Тому хірургічні ме-
тоди лікування можуть значно підвищити підсумкову ефективність 
комплексного лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз.

Але і резектувальна хірургія в лікуванні туберкульозу не 
вирішує всіх проблем, супроводжується значною кількістю після-
операційних ускладнень і не може бути застосованою у багатьох 
хворих. Альтернативою у хірургічній практиці для таких пацієнтів 
є колапсохірургічні втручання, зокрема торакопластика.

Проте ефективність існуючих модифікацій торакопластик не 
перевищує 70–80%. Запропоновані та вищевикладені колапсо-
хірургічні методики травматичні, супроводжуються погіршенням 
функції зовнішнього дихання, косметичними дефектами, загострен-
ням та прогресуванням туберкульозу. Вони не відповідають прин-
ципу мінімальності інвазії та водночас досягненню максимального 
лікувального ефекту.

На сьогодні не створено оптимальної методики торакопластики, 
спрямованої на досягнення колапсу каверни, з одного боку, та збе-
реження функції дихання – з іншого.

Залишається невирішеною проблема колапсохірургічного ліку-
вання хворих з великими та гігантськими кавернами, кавернами з 
нижньочастковою локалізацією.
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ГЛава 2

КлІНІчНА хАРАКтеРиСтиКА хВОРих
Основу дослідження склали дані про 98 хворих на туберкульоз 

легень, яким була застосована лікувальна торакопластика. 54 хво-
рим (контрольна група) торакопластика виконувалась за класичною 
методикою Л.К. Богуша, 44 хворим були застосовані модифіковані 
методики колапсохірургічних втручань (основна група).

Серед хворих груп, що аналізуються, переважали пацієнти у віці 
від 20 до 40 років: 23 (52,3+1,4%) хворих в основній групі та 27 
(50,0+1,6%) – у групі порівняння. Середній вік хворих основної гру-
пи склав 39,6+1,2 роки, групи порівняння – 38,5+1,3 роки (р<0,05).

В основній групі чоловіків було 36 (81,9+2,7%), у групі по рівнян- 
ня – 44 (81,5+1,9%), жінок – 8 (18,1+2,1%) та 10 (18,5+1,3%)  відповідно.

До двох років з моменту виявлення туберкульозу було прооперо-
вано 19 (43,2+4,2%) хворих основної групи та 23 (42,6+3,9%) – гру-
пи порівняння. Більше двох років хворіли 25 (56,8+2,1%) пацієнтів 
основної групи та 31 (57,4+2,6%) – у групі порівняння. Середня 
тривалість захворювання склала 2,5+0,1 роки в основній групі і 
2,1+0,1 роки – у групі порівняння (р<0,05).

Після встановлення діагнозу всім хворим проводили стан-
дартизовану протитуберкульозну терапію 4–5 препаратами з ура-
хуванням чутливості МБТ та побічних реакцій на лікування. В 
основній групі по 2 категорії лікувалося 8 (18,2+1,2%) хворих, по 
4 категорії – 36 (81,8+3,1%); у групі порівняння відповідно – 11 
(20,4+2,7%) та 43 (79,6+2,1%).

Комплексне обстеження дозволило виявити супутню патологію: 
цукровий діабет у 1 хворого (2,3%) основної групи та у 2 (3,7%) – 
групи порівняння, захворювання шлунково-кишкового тракту у 4 
(9,1%) пацієнтів основної групи та у 5 (9,2%) – групи порівняння, 
хронічний алкоголізм у 8 (18,2%) та в 11 (20,4%) відповідно. Серед-
ня частота супутніх захворювань в основній групі склала 32,2+2,4% 
та 33,3+1,3%  — у групі порівняння.

Мікробіологічним дослідженням встановлено, що в основній 
групі бактеріовиділення відмічалось у 40 (90,9+1,2%) хворих, 
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та у 48 (88,9+1,4%) хворих групи порівняння. В основній групі 
в 4 (10,0+2,3%) випадках була монорезистентність МБТ, в 19 
(47,5+1,8%) випадках – полірезистентність (найчастіша комбінація 
стійкості – до HES). Множинна медикаментозна стійкість міко-
бактерій в основній групі була встановлена у 17 (42,5+1,4%) хво-
рих (переважно до HRES). У групі порівняння монорезистентність 
відмічалась у 6 (12,5+1,7%) хворих, поліхіміорезистентність – у 20 
(41,7+1,4%) та мультирезистентність – у 22 (45,8+1,7%) хворих.

При дослідженні функції зовнішнього дихання відхилення по-
казників від норми спостерігалось у всіх хворих як основної групи, 
так і групи порівняння. При цьому легенева недостатність I ступеня 
відмічалась у 81,8+2,4% хворих основної та у 83,3+2,7% – групи 
порівняння, а легенева недостатність II ступеня – у 18,2+1,2% та 
16,7+1,6% відповідно. Порушення ФЗД за змішаним типом відмі-
чено в обох групах хворих практично однаково: у 35 пацієнтів 
(79,5+3,2%) в основній групі та у 43 (79,6+4,1%) у групі порівняння. 
Розподіл хворих у групах спостереження за основними критеріями 
порівняння наведено в табл. 1.2.1.

таблиця 1.2.1
Порівняльна характеристика хворих основної групи  

та групи порівняння

Критерії  
порівняння 

Група порівняння 
n=54

Основна група 
n=44

абс. число % абс. число %
Розподіл за статтю:
чоловіки
жінки 

44
10

81,5+1,9*

18,5+1,3*
36
8

81,9+2,7*

18,1+2,1*

Частота супутньої 
патології 18 33,3+1,3* 13 32,2+2,4*

Бактеріовиділення МБТ 48 88,9+1,4* 40 90,9+1,2*

Наявність МРТБ 22 45,8+1,7* 17 42,5+1,4*

Легенева недостатність 
I ступеня 
II ступеня

45
9

83,3+2,7*

16,7+1,6*
36
8

81,8+2,4*

18,2+1,2*

* – достовірна відмінність у групах відсутня (р<0,05)
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Характеристика медикаментозної стійкості МБТ у хворих, що 
спостерігаються, наведена в табл. 1.2.2.

таблиця 1.2.2
Характеристика хіміорезистентності мБТ у хворих перед 

операцією (р+m)

Характеристика 
хіміорезистентності МБТ 

Група порівняння Основна група 

абс. число % абс. число %

Монорезистентність 6 12,5+1,7 4 10,0+2,3
Поліхіміорезистентність 20 41,7+1,4 19 47,5+1,8
Мультирезистентність 22 45,8+1,7 17 42,5+1,4

Усього 48 100,0 40 100,0

Таким чином, туберкульоз з медикаментозною стійкістю МБТ був 
констатований у більшості хворих, а саме – у 40 (90,9+3,2%) пацієнтів 
основної групи та у 48 (88,9+2,6%) – групи порівняння. Серед цих 
хворих мультирезистентність збудника відмічалась в основній групі у 
17 (42,5+1,4%) хворих, у групі порівняння – у 22 (45,8+1,7%).

Рентгенологічні зміни в легенях у всіх хворих обох груп носили 
розповсюджений характер, тобто ураження виходило за межі однієї 
частки легені.

Розташування каверни в правій легені відмічено у 24 (54,5+ 
2,8%), в лівій легені у 20 (45,5+3,1%) хворих основної групи, у хво-
рих групи порівняння – 27 (50+2,5%) та 27 (50+2,5%) відповідно.

У 18 (45,5+2,4%) хворих основної групи та у 24 (44,5+3,7%) 
хворих групи порівняння переважну більшість складали каверни 
розміром 2,1–4,0 см. Великі та гігантські каверни (понад 6,0 см) 
спостерігались у 10 (22,7+5,2%) хворих основної та у 12 (22,2+4,9%)  
хворих групи порівняння.

Дані про розміри каверн у хворих перед операціями представле-
ні в табл. 1.2.3.



22

роЗДІЛ 1

таблиця 1.2.3
розміри каверн у хворих у групах спостереження (р+m)

Розміри каверни
Група порівняння Основна група 

абс. число % абс. число %
До 2 см 3 5,55+3,8 2 4,5+2,8*

2,1–4 см 24 44,5+5,7 18 45,5+6,3*

4,1–6 см 15 27,8+1,2 12 27,3+4,2*

Більше 6 см 12 22,2+2,8 10 22,7+2,7*

Усього 54 100,0 44 100,0
* – достовірна відмінність у групах відсутня (р<0,05)

У переважної більшості хворих (70,5% основної та 70,4% – у 
групі порівняння) каверни були топографо-анатомічно розташовані 
у задньоверхньому та задньолатеральному просторі верхньої част-
ки легені. У 3 (6,7%) хворих основної та у 5 (9,2%) пацієнтів групи 
порівняння деструктивний процес візуалізувався в межах шостого 
сегмента або нижньої частки легені (табл. 1.2.4).

таблиця 1.2.4
розподіл хворих за внутрішньолегеневою локалізацією  

каверн (р+m)

Локалізація каверни 
Група порівняння Основна група 

абс. число % абс. число %
Задньоверхня  

та задньолатеральна 38 70,4+1,4 31 70,5+1,2

Передня та парастернальна 6 11,2+1,1 5 11,4+0,8
Нижня 5 9,2+1,3 3 6,7+0,7

Медіальна  
(паравертебральна) 5 9,2+1,7 5 11,4+1,2

Усього 54 100,0 44 100,0
* – достовірна відмінність у групах відсутня (р<0,05)
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Характерні рентгенологічні ознаки прогресування туберкульоз-
ного процесу у вигляді поширеного обсіменіння гомолатеральної 
легені спостерігались у 33 (75,0+2,3%) хворих основної та 39 (72,2+ 
2,1%) хворих групи порівняння. Додаткові каверни відмічались у 
4 (9,1+2,8%) хворих основної групи та у 6 (11,2+3,4%) хворих – у 
групі порівняння.

Дані про рентгенологічні зміни в легені зі сторони операції у 
хворих перед операціями представлені в табл. 1.2.5.

таблиця 1.2.5
Характеристика туберкульозних змін у легені зі сторони 

операції у хворих, що спостерігаються перед операцією (р+m)

Характеристика 
змін

Група порівняння Основна група 
абс. число % абс. число %

Вогнища 5 9,2+2,8 4 9,1+1,8*

Дисемінація 39 72,2+2,1 33 75,0+2,3*

Інфільтрація 4 7,4+3,8 3 6,8+3,1*

Додаткові каверни 6 11,2+3,4 4 9,1+2,8*

Усього 54 100 44 100,0
* – достовірна відмінність у групах відсутня (р<0,05)

У хворих основної групи переважно виконувались селективні 
за обсягом 4–5-реберні торакоколагенопластики, що склало 88,6% 
від усіх виконаних в цій групі операцій. У той же час, у групі 
порівняння селективні 4–5-реберні торакопластики складали менше 
37,0%. Проте 7-реберні та більші за обсягом резектованих ребер у 
групі порівняння складали більше половини – 53,7%, у той час, як в 
основній групі спостереження такої великої за обсягом торакопласти-
ки не виконувались за принциповими мотивами.

Сама методика торакоколагенопластики не передбачає значної 
декостації, та, як правило, обмежується видаленням п’яти ребер 
(табл. 1.2.6).
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таблиця 1.2.6
об’єм торакопластики у групах хворих (р+m)

Види торакопластик  
за кількістю видалених ребер

Група порівняння Основна група 
абс. 

число % абс. 
число %

3-реберні 0 0 3 6,9+3,2*

4-реберні 1 1,8+1,4 2 4,5+2,7*

5-реберні 19 35,2+2,8 37 84,1+4,7*

6-реберні 5 9,3+3,3* 2 4,5+2,7*

7-реберні 26 48,2+5,6* 0 0
8–9-реберні 3 5,5+2,7* 0 0

Усього операцій 54 100,0 44 100,0
* – достовірна відмінність у групах відсутня (р<0,05)

Результати спірографічного дослідження проаналізовані перед 
операцією у всіх хворих, середні показники функції зовнішнього 
дихання наведені в табл. 1.2.7.

таблиця 1.2.7
Спірографічні показники у хворих до операції (M+m)

Показники ФЗД Група порівняння Основна група
ЖЄЛ (%)  76,6+2,4 80,4+3,4*

ОФВ1 (%) 67,4+1,6 62,8+3,1*

ОФВ1/ЖЄЛ (%) 70,2+3,3 75,2+4,2*

ХВЛ (%) 63,2+3,1 58,4+3,2*

МОШ25 (%) 53,5+2,7 44,8+3,0
МОШ50 (%) 50,3+2,4 43,4+3,4
МОШ75 (%) 48,8+2,1 47,2+4,2*

* – достовірна відмінність у групах відсутня (р<0,05)
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Відмічені знижені середні показники ЖЄЛ, ОФВ1, ХВЛ. Помірне 
зниження ЖЄЛ зафіксовано у всіх пацієнтів (на 12,1+1,2% від на-
лежного), як і зниження ХВЛ (на 7,8+2,1%). Показники бронхіальної 
прохідності (ФЖЄЛ, Тіфно, ОФВ1, МОШ) також були помірно 
знижені, що також вказувало на порушення ФЗД за змішаним типом.

Одним із чутливих показників функціональних резервів, що 
діагностуються у передопераційному періоді, є індекс вентиляції 
Репіна–Цукермана, який є добутком відсоткових відношень ЖЄЛ і 
ХВЛ до належних величин. Цей показник дозволяє чітко розмежу-
вати ступені вентиляційної недостатності.

Розподіл хворих за даними індексу вентиляції Репіна–Цукермана 
представлений в табл. 1.2.8.

таблиця 1.2.8
розподіл хворих за даними індексу вентиляції репіна–Цукермана 

до операції (р+m)

Показники індексу 
вентиляції 

Група порівняння Основна група 
абс. число % абс. число %

I ступінь (> 6400) 5 9,3+2,7* 2 4,6+1,2
II ступінь (4225–6400) 31 57,4+4,2 28 63,6+2,4
III ступінь (2500–4225) 14 25,9+2,1 12 27,2+3,1

IV ступінь (<2500) 4 7,4+1,8 2 4,6+3,0
Усього 54 100 44 100,0

* – достовірна відмінність у групах відсутня (р<0,05)

З таблиці 1.2.8 видно, що як в основній групі, так і в групі порів-
няння переважали хворі з II ступенем вентиляційної недостатності 
при індексі вентиляції Репіна–Цукермана в межах 4225–6400 
(63,6+2,4% та 57,4+4,2% відповідно). Граничним для виконання то-
ракопластики в обсязі 5 та більше ребер є IV ступінь вентиляційної 
недостатності з індексом вентиляції <2500. Таких хворих у основній 
групі було 4,6+3,0%, а в групі порівняння – 7,4+1,8%. Таким чином, 
в усіх хворих був фіброзно-кавернозний туберкульоз з наявністю ка-
верни, бактеріовиділення та ознаками дихальної недостатності.
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ГЛава 3

МетОДиКи  
КОлАпСОхІРУРГІчНих ВтРУчАНь

Класична та загальноприйнята методика екстраплевральної то-
ракопластики академіка Л.К. Богуша (1979) представляє синкретич-
не оформлення декількох основних ідей, що лежать в її основі та за 
хронологією мають наступну послідовність. 

Graf (1929) запропонував виконувати селективну торакопласти-
ку з обов’язковим видаленням I та II ребер, що значно підсилювало  
концентричний колапс легені. А.Г. Гільман (1934), проводячи роз-
виток того ж направлення, видаляв I, II та III ребра повністю разом 
з хрящами, що підсилювало колапс легені у передньому напрямку. 
Semb (1935) доповнив декостацію позафасціальним пневмолізом, 
що підсилювало вертикальний колапс легені. У клініці Л.К. Бо-
гуша усі ці напрямки у розвитку технології торакопластики удо-
сконалювались та до 1979 року явили класичну, базисну мето-
дику екстраплевральної торакопластики, яка застосовується в 
фтизіохірургічній практиці вже більше 35 років з клінічною 
ефективністю 82%.

Загальноприйнята методика екстраплевральної верхньозадньої 
торакопластики за Л.К. Богушем (1979) полягає у наступному. Під 
загальним знеболюванням із застосуванням міорелаксантів, після 
інтубації, хворого вкладають на здоровий бік. Під бік підкладають 
валик. Руку на боці оперативного втручання опускають зі стола 
вниз, що призводить до максимального відведення лопатки.

Розтин тканин здійснюється паравертебрально впродовж 
медіального краю лопатки. Розтинають шкіру, підшкірну клітковину 
та верхню частину m. latissimus dorsi для більш повного відведення 
лопатки. Далі розтинають m. rhomboideus major et minor, m. serratus 
posterior superior. Проводять послідовний гемостаз коагуляцією та 
прошиванням судин. При цьому m. erector spinae не розтинають, а 
відводять медіально. Великими крючками лопатку піднімають вго-
ру та відводять назовні. Для більш широкого доступу до верхніх 
ребер перетинають м’язи у місця прикріплення до II ребра.



Глава 3

27

Окістя розсікають скальпелем та зсовують з ребра распатором 
разом з міжреберними м’язами. Після повного звільнення ребра від 
окістя його перетинають кістковими кусачками біля поперечних 
відростків хребців або проводять екзартикуляцію голівок ребер. У 
залежності від протяжності процесу виконують резекцію ребер зни-
зу вверх у кількості 6–7 ребер. Довжина резекції відрізків ребер за-
лежить від того, який колапс легені потрібно виконати в даному ви-
падку. Задньо-бокові відділи II та I ребер видаляють повністю до 
хрящів. Окістя I ребра розсікають по його задньому краю. Распато-
ром послідовно звільнюють ребро від окістя з усіх боків, при цьому 
виділення переднього відділу проводять з обережністю, захищаючи 
підключичні судини. Після цього ребро перетинають біля поперечного 
відростка та обережно викручують в області хрящового з’єднання з 
грудиною.

За допомогою тупфера виконують позафасціальний пневмоліз. 
Легеню виділяють у кістково-вертебральному відділі до бокових 
ділянок хребта до візуалізації підключичної артерії на всю довжину.  
     В утворену підлопаткову порожнину вводять дренаж через кон-
трапертуру у шкірі нижче операційного розрізу. Рану пошарово за-
шивають наглухо. У залежності від виділення екстравазату дренаж 
видаляють через 48–72 години. Обов’язкове накладання давлючої 
пов’язки на підключичну та пахвову ділянки з ватно-марлевим ва-
ликом строком на 30 діб.

Таким чином, у названому класичному способі торакопластики 
за методикою Л.К. Богуша є ряд суттєвих недоліків, які значно змен-
шують результативність операції. До них належить: значна кількість 
резектованих ребер (6–7), що значно підвищує травматичність опе-
ративного втручання; у методі не визначені межі позафасціального 
пневмолізу, а також відсутній такий важливий технічний елемент, як 
фіксація верхівки легені. Крім того, дана методика не передбачає усу-
вання новоутвореного підлопаткового простору. Застосування цієї ме-
тодики не має диференційованого підходу в залежності від локалізації 
та розмірів каверни, що підлягає хірургічному колапсу. Застосуван-
ня в методі накладання компресійної пов’язки в післяопераційному 
періоді погіршує біомеханіку дихання.
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У зв’язку з цим, ми модифікували методику класичної торакопласти-
ки, що полягає у наступному (Спосіб торакоколагенопластики. Па-
тент № 31430 UA). Під загальним знеболюванням із застосуванням 
міорелаксантів, після інтубації, хворого вкладають на живіт. Голову 
хворого повертають у протилежний операції бік, а руку зі сторони 
втручання опускають до низу. Розтин тканин здійснюється паравертеб-
рально впродовж медіального краю лопатки (10–12 см). Розтинають 
шкіру, підшкірну клітковину та верхню частину m. latissimus dorsi, 
m. rhomboideus major et minor, m. serratus posterior superior. Проводять 
послідовний гемостаз. M.erector spinae не пошкоджують. Відтягуючи 
лопатку назовні, приступають до резекції IV ребра впродовж 12 см 
з екзартикуляцією голівки. Видалення ребра виконують підокісно з 
застосуванням реберних распаторів. Визволене від окістя ребро пере-
тинають кусачками у вертебральному відділі, не доходячи 3 см від 
поперекового відростка. Далі проводять видалення ребра в стерналь-
ному напрямку до середньої пахвової лінії. Екзартикуляцію голівки 
ребра виконують після розтину капсули art. costotransversaria та lig. 
costotransversaria et lig. intertransversaria шляхом обережного викру-
чування. При цьому поперекові відростки хребців не резектують для 
запобігання сколіозу. Надалі між лопаткою та V ребром встановлю-
ють ранорозширювач і розводять краї рани на 15 см. Від хребта до 
грудини видаляють III ребро, також з екзартикуляцією голівки.

рис. 1.3.1. екзартикуляція голівки ребра



Глава 3

29

До резекції II–I ребер виконують екстрафасціальний апіколіз у 
межах: до v. аzygos – праворуч, та до дуги аорти – ліворуч з низ-
веденням верхівки легені до VI ребра. Здійснюють відшарування 
верхівки легені від середостіння (медіастинальний пневмоліз). При 
цьому міжреберні м’язи, що перетинаються біля хребта з окістям, 
залишаються на легені. Послідовно повністю видаляють II та I ребра. 
Екзартикуляцію голівки першого ребра не виконують.

рис. 1.3.2. видалення першого ребра

Видаляють ранорозширювач. Резекцію V ребра здійснюють 
упродовж 10 см з екзартикуляцією голівки. 

Накладають на парієтальну плевру в зоні каверни напівкисетний 
вікриловий шов. Вільні кінці лігатури виводять через окремі проколи 
у шостому міжребер’ї. Паравертебрально, паралельно з першим на-
кладають другий напівкисетний шов. Вільні кінці лігатури також ви-
водять у VI міжребер’ї. Перший та другий шви послідовно зав’язують  
таким чином, щоб верхівка легені притягнулась до VI ребра.

Новоутворений екстраплевральний підлопатковий простір щільно за-
повнюють пластинами колагенової кровозупиняючої губки 90х90х5 мм, 
як правило, щільність тампонади досягається використанням 7–8 плас-
тин. Закінчують операцію дренуванням підлопаткового простору. 
Рану пошарово ушивають. Компресійну пов’язку не накладають.
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рис. 1.3.3. Фіксація низведеної верхівки легені  
до VI міжребер’я

рис. 1.3.4. Заповнення екстраплевральної підлопаткової  
порожнини пластинами колагенової губки
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Накладання двох напівкисетних вікрилових швів на ділянках ка-
верни та паравертебральному просторі, виконання проколів у шос-
тому міжребер’ї, пропускання крізь нього та зав’язування вільних 
кінців лігатур сприяє низведенню верхівки легені разом з каверною та 
попереджає її розправлення у ранньому післяопераційному періоді.

Щільне пломбування підлопаткової порожнини колагеновим 
біополімером забезпечує селективний колапс каверни в межах 5 ре-
зектованих ребер з розвитком фібропластичних процесів на ділянці 
каверни. Застосування колагенового заповнення підлопаткового про-
стору запобігає реекспансії верхівки легені та зумовлює збільшення 
колабуючого ефекту.

Працями В.Г. Штефка (1937), А.Г. Гільмана (1947) було встанов-
лено, що під впливом торакопластики навколо каверни відбувається 
розростання сполучної тканини, що, у свою чергу, призводить до 
ізоляції туберкульозного вогнища. Але також було відомо, що при 
пристінковому розташуванні каверни повного загоєння її не відбу-
вається, залишається вузька порожнина внаслідок відсутності дос-
татнього прошарку легеневої тканини.

Працею О.В. Білова (2011) було доказано, що застосування ко-
лагену стимулює розвиток сполучної тканини у екстраплевральній 
порожнині і через 2 місяці формується зріла сполучна тканина з 
явищами склерозу і гіалінозу.

Проте не існує досліджень терміну розвинення сполучної тка-
нини у перикавітарній зоні під впливом торакоколагенопластики, 
як основного чинника загоєння каверни. У зв’язку з цим нами у 
10 хворих контрольної та 10 хворих основної групи застосова-
ний метод біопсійного гістологічного дослідження, сутність якого 
полягає у наступному.

Під час виконання лікувальної торакопластики у хворих на 
фіброзно-кавернозний туберкульоз легені у перикавітарній ділянці 
на 0,5–1 см нижче дна каверни за допомогою кліп-аплікатора накла-
дали 2–3 рентгеноконтрастні кліпси.

На 30-ту та 60-ту добу післяопераційного періоду під контро-
лем ультрасонографії в реальному часі (EBUS-TBNA) виконували  
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трансторакальну пункцію голкою для ріжучої біопсії Spring cut 
14G – 150 мм, яка має ехо-маркер наприкінці голки. Кінець голки 
підводили до місця розташування кліпс під місцевою анестезією 
1%-вим розчином лідокаїну. Виконували біопсію легеневої тканини 
на глибині 5–12 см від поверхні шкіри з однієї точки у різних на-
прямках – до 2–3 пункцій.

Отриманий біоптат від однієї пункції був представлений стовп-
чиком тканини довжиною 15 мм та товщиною 2,0 мм. Біопсійний 
матеріал направлявся на гістологічне дослідження з фарбуванням 
гематоксиліном та еозином, і за Ван Гізоном на волокна сполучної 
тканини.

У хворих на 30-ту добу після виконання класичної екстраплевраль-
ної торакопластики за даними біопсійного дослідження у перикавітар-
ній ділянці формування сполучної тканини лише починається, вияв-
ляються численні судини з розташованими навколо фібробластами та 
фіброцитами з появою проколагенових та колагенових волокон.

рис. 1.3.5. Гістопрепарат біопсійного матеріалу перикаві- 
тарної зони хворого м. на 30-ту добу після торакопластики.  
Забарвлення гематоксиліном та еозином. Збільшення – 10х10
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рис. 1.3.6. Гістопрепарат біопсійного матеріалу 
перикавітарної зони хворого м. на 30-ту добу після торако-
пластики. Забарвлення за ван Гізоном. Збільшення – 10х20

рис. 1.3.7. Гістопрепарат біопсійного матеріалу перикавітарної 
зони хворого К. на 30-ту добу після торакопластики. Забарвлен-

ня гематоксиліном та еозином. Збільшення – 10х20
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Поряд з каверною у легеневій тканині виявляються специфіч-
ні епітеліоїдноклітинні гранульоми з багатоядерними клітинами 
Піро гова–Лангханса без інкапсуляції, а також макрофагальні, 
лімфоїдноклітинні гранульоми з виразним некротичним компо-
нентом, численні інфільтративні пневмонічні вогнища з ексуда-
тивним компонентом, що свідчить про високий ступінь запальної 
активності у перифокальних ділянках легеневої тканини.

У хворих на 30-ту добу після торакоколагенопластики, при 
дослідженні біопсійного матеріалу перикавітарних ділянок поза 
некротичним шаром, специфічна грануляційна тканина майже не 
виявлялась, а у зовнішньому фіброзному шарі каверни формува-
лась зріла сполучна тканина з наявністю колагенових волокон, 
розташованих у напрямку екстраплеврального шару у вигляді 
рубцевих тяжів.

рис. 1.3.8. Гістопрепарат біопсійного матеріалу 
перикавітарної зони хворого Д. на 30-ту добу після  

торакоколагенопластики. Забарвлення гематоксиліном  
та еозином. Збільшення – 10х10
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рис. 1.3.9. Гістопрепарат біопсійного матеріалу 
перикавітарної зони хворого Д. на 30-ту добу після 

торакоколагенопластики. Забарвлення за ван Гізоном. 
Збільшення – 10х10

рис. 1.3.10. Гістопрепарат біопсійного матеріалу 
перикавітарної зони хворого Д. на 30-ту добу після торакоко-
лагенопластики. Забарвлення гематоксиліном та еозином. 

Збільшення – 10х10
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За межами каверни під впливом торакоколагенопластики вияв-
лялись гранульоми різного клітинного складу, у тому числі в товщі 
фіброзних тяжів, причому з виразними склеротичними процесами у 
самій гранульомі.

На 60-ту добу після класичної торакопластики у хворих без за-
стосування колагену у всіх шарах капсули каверни були присутні 
лімфоїдні клітини. У фіброзному шарі переважно зустрічалися 
лімфоцити, фібробласти і фіброцити, які формували поля волокнистої 
сполучної тканини з тонкими колагеновими волокнами.

рис. 1.3.11. Гістопрепарат біопсійного матеріалу перикаві-
тарної зони хворого З. на 60-ту добу після торакопластики. 
Забарвлення гематоксиліном та еозином. Збільшення – 10х20

За межами каверни виявлені епітеліоїдноклітинні, макрофа-
гальні гранульоми з перифокальними фіброзними розростаннями. 
У той же час у хворих на 60-ту добу після торакоколагенопластики 
перикавітарно виявляється зріла сполучна тканина з великою кіль-
кістю зрілих колагенових волокон, з явищами склерозу та гіалінозу.  
Рідкі шпариноподібні капіляри, достатня кількість фіброцитів.
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рис. 1.3.12. Гістопрепарат біопсійного матеріалу перикаві-
тарної зони хворого З. на 60-ту добу після торакопластики. 

Забарвлення гематоксиліном та еозином. Збільшення – 10х10

рис. 1.3.13. Гістопрепарат біопсійного матеріалу перикаві-
тарної зони хворого Б. на 60-ту добу після торакокола-

генопластики. Забарвлення гематоксиліном та еозином. 
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Збільшення – 10х20

рис. 1.3.14. Гістопрепарат біопсійного матеріалу 
перикавітарної зони хворого Б. на 60-ту добу після торакокола-
генопластики. Забарвлення за ван Гізоном. Збільшення – 10х10

рис. 1.3.15. Гістопрепарат біопсійного матеріалу перикавітарної 
зони хворого К. на 60-ту добу після торакоколагенопластики. За-

барвлення гематоксиліном та еозином. Збільшення – 10х20



Глава 3

39

За межами каверни епітеліоїдноклітинні гранульоми були з яви-
щами склерозу. Навкруги гранульом виявлялись виразні поля зрілої 
сполучної тканини, що призводило до регресії гранульом.

Таким чином, під впливом торакоколагенопластики, і саме 
щільної тампонади підлопаткового простору колагеном, зріла спо-
лучна тканина у перикавітарних ділянках виявляється вже через 
30 діб після операції, у той час, як у хворих після класичної тора-
копластики формування сполучної тканини лише починається.

Через 60 діб у хворих після торакоколагенопластики сполучна 
тканина представлена полями склерозу та гіалінозу. Саме гіалінове 
переродження колагенових волокон обумовлює стійкість колапсу 
легені та прискорене загоєння каверни. Ступінь виразності кола-
генових волокон у хворих на 60-ту добу після класичної торако-
пластики без застосування колагену був значно меншим, з полями 
тонких колагенових волокон. У цілому застосування торакокола-
генопластики здійснювало більш виразний лікувальний ефект на 
туберкульозний процес в оперованій легені переважно з продук-
тивною тканинною реакцією у вогнищі та перифокальній зоні. 
Відбувається фіброзування легеневої паренхіми, ущільнення ка-
зеозу у вогнищах та гранульомах, які стають переважно продук-
тивного типу. Загоєння каверни відбувається саме за рахунок про-
гресивного розвитку фібропластичних процесів у перикавітарній 
ділянці, у зовнішньому фіброзному шарі каверни. Перевага фіброз-
них перетворень над казеозно-некротичними зумовлює регресію 
туберкульозного процесу.

Клінічний приклад
Хворий Д., 1944 року народження, медична карта стаціонар-

ного хворого № 823. Поступив до відділення легеневої хірургії  
ДОККЛПО «Фтизіатрія» 16.08.2010 р. з приводу МРТБ (07.07.10) 
легень (фіброзно-кавернозний) Дестр+МБТ+М+К+Резіст+(HRES) 
Гіст 0 Кат 4 Ког 3 (10). На туберкульоз легенів хворіє з 1998 р. Огля-
дова рентгенограма ОГП від 28.10.2010 р. (рис. 1.3.16) і томограма 
верхньої частки правої легені від 29.10.2010 р. (рис. 1.3.17):
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рис. 1.3.16. рентгенограма хворого Д. 
до операції. Туберкульозна каверна в 

верхній частці правої легені

рис. 1.3.17. Томограма хворого Д.  
до операції

У верхній частці правої легені визначається туберкульозна каверна 
розміром 6,4×4,0 см з товстими фіброзними стінками, у довколишній 
легеневій тканині цироз, з двох боків – поліморфні вогнища. Проведе-
но лікування, згідно з категорією, протягом 5 місяців із застосуванням 
піразинаміду, левофлоксацину, пасконату, амікацину, терізу. 10.11.2010 р. 
хворому виконана операція: правобічна 5-реберна верхньозадня тора-
коколагенопластика. Після резекції задніх відрізків V–IV ребер та то-
тального видалення I–III ребер з екзартикуляцією голівок V–II ребер 
виконаний екстрафасціальний апіколіз. Фіксація верхівки легені до VI 
міжребер’я. Тампонада екстраплевральної підлопаткової порожнини 
7 пластинами колагенової губки 9х9 см. Дренування підлопаткового 
простору. Тривалість операції 60 хвилин, об’єм інтраопераційної 
крововтрати – 350 мл. У післяопераційному періоді ускладнень не 
спостерігалось. Протягом 60 днів хворий отримував піразинамід, 
гатіфлоксацин, протіонамід, пасконат. Оглядова рентгенограма через 
2 місяці (рис.1.3.18): з правої сторони під торакоколагенопластикою 
однорідне затемнення, каверна не визначається. Ліворуч – вогнищева 
дисемінація. Мікроскопія та посіви мокроти на МБТ через 2 місяці 
негативні. Виписаний 11.01.2010 р. у задовільному стані.
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рис. 1.3.18. рентгенограма  хворого Д. через 2 місяці 
після операції

рис.3.19. Спіральна комп’ютерна томографія оГП  
хворого Д. через 1 рік після операції

Хворий обстежений через 1 рік. Виконана спіральна комп’ютерна 
томографія ОГП (рис. 1.3.19): каверна не визначається, фіброторакс. 
Дослідження мокроти на МБТ негативні.
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Спосіб лікування великих та гігантських каверн легені (Па-
тент № 39298 UA) поєднує в собі виконання верхньозадньої тора-
копластики та застосування допоміжних оперативно-технічних 
прийомів.

Під загальним знеболюванням із застосуванням міорелаксантів, 
після інтубації, хворого вкладають на живіт. Голову хворого по-
вертають у протилежний операції бік, а руку зі сторони втручання 
опускають до низу. Розтин тканин здійснюється паравертебрально  
впродовж медіального краю лопатки. Розтинають шкіру, підшкірну 
клітковину та верхню частину m. latissimus dorsi, m. rhomboideus  
major et minor, m. serratus posterior superior. Проводять послідовний 
гемостаз. Відтягуючи лопатку назовні, резектують IV ребро з 
екзартикуляцією голівки довжиною 12 см, між лопаткою та V ребром 
встановлюють ранорозширювач і розводять краї рани. Від хребта до 
грудини видаляють III ребро з екзартикуляцією голівки. Виконують 
екстрафасціальний апіколіз до v. аzygos – праворуч, та до дуги аор-
ти – ліворуч. Здійснюють відшарування верхівки від середостіння  
(медіастинальний пневмоліз). Послідовно повністю видаляють II 
та I ребра. Виділяють верхньочастковий бронх та прошивають його 
центральну частину апаратом УБ-25, після чого пересікають.

рис. 1.3.20. виділення верхньочасткового бронха
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Центральну куксу бронха укріплюють за допомогою 8-подібних 
вікрилових швів, а периферичну частину кукси обробляють діа-
термокоагуляцією та вшивають за методом Суїта. У каверну че-
рез тонкий троакар вводять мікроіригатор діаметром 1–1,5 мм, 
вільний кінець якого виводять назовні, крізь м’язи на грудну 
клітину, фіксують до шкіри швом. Мобілізовану верхівку легені в 
проекції каверни ушивають кисетним вікриловим швом. Тією ж 
голкою з ниткою фіксують верхівку до VI міжребер’я. Видаляють 
ранорозширювач. Резекцію V ребра здійснюють довжиною 10 см 
з обов’язковою екзартикуляцією голівки. Закінчують операцію за-
повненням екстраплеврального простору колагеновими пластинами 
та дренуванням. Рану ушивають пошарово. Мобілізація верхівки 
легені разом із каверною екстраплевральним шляхом сприяє колап-
су і облітерації каверни. Прошивають та перетинають дренуючий 
каверну бронх, виключають колатеральну вентиляцію альвеол, а та-
кож детермінують перетворення ателектазу легені в індурацію, що 
складає передумови для загоєння великих каверн.

Занурення у каверну мікроіригатора та відсмоктування через нього 
кавернозного вмісту передбачають усунення ретенційного синдрому, 
введення у каверну протитуберкульозних розчинів у максимально пе-
реносимих концентраціях і контроль динаміки регресії каверни рент-
генконтрастним шляхом. Аспіраційно-іригаційне лікування дозволяє 
ліквідувати казеозно-виразкові процеси, оздоровити дренувальну 
функцію бронхів, знизити специфічну інтоксикацію та зняти син-
дром напруження каверни.

Клінічний приклад 
Хворий Б., 1972 року народження, медична карта стаціонарного хво-

рого № 1192. Поступив до відділення легеневої хірургії ДОККЛПО «Фти-
зіатрія» 17.11.2011 р. з приводу ХТБ (2008) легень (фіброзно-кавернозний) 
Дестр+МБТ-М-К-Резіст+(E) Гіст 0 Кат 4 Ког 1 (08). На туберкульоз 
легенів хворіє з 1995 р. Оглядова рентгенограма ОГП від 21.11.2011 р. 
(рис. 1.3.21): праворуч цироз, у верхній частці фіброзна гігантська кавер-
на, у S6 – каверна 2,0 см. У легенях поліморфні вогнища, фіброз.
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рис. 1.3.21. оглядова рентгенограма хворого Б. до операції

01.12.2011 р. хворому виконана операція: правобічна 5-реберна 
торакоколагенопластика. Резекція задніх відрізків V, IV, III ребер, 
повне видалення I–II ребер з екзартикуляцією голівок V–II ребер. 
Екстрафасціальний апіколіз до рівня непарної вени. Виділений, 
прошитий апаратом УБ-25, верхньочастковий бронх. Периферична 
частина бронха оброблена за Суїтом. Фіксація верхівки легені до VI 
міжребер’я. Тампонада екстраплевральної підлопаткової порожнини 
7 пластинами колагенової губки 9х9 см. Дренування підлопаткового 
простору. Тривалість операції – 85 хвилин, інтраопераційна крово-
втрата – 600 мл.

У післяопераційному періоді ускладнень не спостерігалось. Після 
операції хворий отримував ізоніазид, рифампіцин, піразинамід, ле-
вофлоксацин. Оглядова рентгенограма через 2 місяці (рис. 1.3.22): 
під торакоколагенопластикою однорідне затемнення, каверна не 
визначається. Мікроскопія  та посіви мокроти на МБТ через 2 місяці 
негативні. Виписаний 29.12.2011 р. у задовільному стані.
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рис. 1.3.22. оглядова рентгенограма хворого Б. після операції

Спосіб хірургічного лікування нижньодольової каверни (Па-
тент № 46901 UA) є селективним колапсохірургічним втручанням, 
що застосовується при локалізації каверни у нижній частці легені 
(зокрема, у шостому сегменті).

Сутність методу полягає в наступному. Під загальним знебо-
люванням із застосуванням міорелаксантів, після інтубації, хворо-
го вкладають на живіт. Голову хворого повертають у протилежний 
операції бік, а руку зі сторони втручання опускають до низу. Роз-
тинають шкіру та підшкірну клітковину довжиною 12 см по краю 
найширшого м’яза спини. Відсепаровують m. latissimus dorsi до 
хребта. Для оголювання ребер пересікають передній зубчастий м’яз 
і верхній відділ зовнішнього косого м’яза живота, відтягуючи його 
крючками вперед. Піддають резекції ребра, що розташовані вище, 
нижче та над центром каверни по довжині розрізу. При локалізації 
каверни біля хребта виконується екзартикуляція голівок ребер.
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Після цього проводиться екстраплевральний пневмоліз у межах:  
донизу – до діафрагми, медіально – до хребта, латерально – до 
середньої аксилярної лінії і попереду – до III ребра, що призво-
дить до колапсу каверни. Утворену екстраплевральну порожни-
ну щільно тампонують колагеновими пластинами та дренують 
мікроіригатором, виводячи його на грудну стінку через окремий 
прокол. Перед ушиванням порожнини поєднують вентральні части-
ни переднього зубчастого, верхнього відділу зовнішнього косого 
м’яза живота з найширшим м’язом спини, а на міжреберні тканини 
ділянки резекції накладають Z-подібний шов з метою інвагінації 
каверни. Рану пошарово ушивають.

Резекція саме тих ребер, які локалізуються вище, нижче та 
над центром каверни та видалення їхніх голівок з відшаруванням 
міжреберних м’язів від плеври характеризує селективність тора-
копластики, яка підсилює колабування легені, особливо, коли ка-
верна розташована паравертебрально. Застосування колагенових 
пластин істотно підсилює колабуючі властивості торакопластики, 
попереджує післяопераційне розправлення легені.

Використання саме колагенового засобу стимулює утворення 
сполучної тканини, розвитку грануляційного процесу, проліферації 
фібробластів, що допомагає фіксації колабованої легені.

Клінічний приклад
Хворий Ч., 1979 року народження, медична карта стаціонар-

ного хворого № 678. Поступив до відділення легеневої хірургії 
ДОККЛПО «Фтизіатрія» 11.05.2011 р. з приводу МРТБ (15.01.2009) 
легень (фіброзно-кавернозний) Дестр+МБТ+М+К+Резіст+(HRESZ) 
Резіст II+(Ofx, К) Гіст 0 Кат 4 Ког 2 (09). На туберкульоз легенів 
хворіє з 2004 р. Оглядова рентгенограма ОГП у 2 проекціях з кон-
трастуванням каверни від 15.04.2011 р. (рис. 1.3.23 та рис. 1.3.24): 
ліворуч у нижній частці паракостальна каверна з фіброзними 
стінками 6,5х3,2 см.
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рис. 1.3.23., рис. 1.3.24. рентгенограма оГП у 2 проекціях  
з контрастуванням каверни хворого Ч. до операції

02.06.2011 р. хворому виконана операція: 3-реберна торакоко-
лагенопластика зліва. Резекція задніх відрізків VIII, IX, X ребер з  
екзартикуляцією голівок. Виявлена каверна нижньої частки з тов-
стими стінками. Екстрафасціальний апіколіз. Порожнина каверни 
розкрита, бронхіальна нориця до 0,3 см ушита атравматичними 
швами. Тампонада екстраплевральної порожнини 5 пластинами  
колагенової губки 9х9 см. Дренування. Тривалість операції – 95 
хвилин, інтраопераційна крововтрата – 380 мл.

У післяопераційному періоді ускладнень не спостерігалось. 
Після операції хворий отримував пасконат, левофлоксацин, теріз, 
протіонамід, клофозам. 

Оглядова рентгенограма через 2 місяці (рис. 1.3.25): під то-
ракоколагенопластикою каверна не визначається. Мікроскопія 
та посіви мокроти на МБТ негативні. Виписаний 01.08.2011 р. у 
задовільному стані.
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рис. 1.3.25. рентгенограма оГП хворого Ч. після операції

У хворих з передньою та передньопарастернальною локаліза
цією каверни нами використовувалась методика торакопластики, 
сутність якої полягає у наступному. Під загальним знеболюванням 
із застосуванням міорелаксантів, після інтубації, хворого вклада-
ють на живіт. Голову хворого повертають у протилежний операції 
бік, а руку зі сторони втручання опускають до низу. Розтин тканин 
здійснюється паравертебрально впродовж медіального краю лопат-
ки. Розтинають шкіру, підшкірну клітковину та верхню частину 
m. latissimus dorsi, m. rhomboideus major et minor, m. serratus posterior 
superior. Проводять послідовний гемостаз. M.erector spinae не по-
шкоджують. Резектують V, IV ребра від поперекових відростків до 
середньої аксилярної лінії. III ребро видаляють повністю з голівкою 
та хрящем. Виконують екстрафасціальний пневмоліз у межах: 
проекція III ребра попереду; медіально – до кореня легені; латераль-
но – до середньої аксилярної лінії; каудально – до VI ребра. Вида-
ляють II та I ребра повністю, тобто II ребро з голівкою та хрящем, I 
ребро – від поперекового відростка разом з хрящем. Особливу увагу 
приділяють пневмолізу в парастернальній ділянці. На парієтальну 
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плевру в зоні каверни накладають кисетний шов. Каверну частково 
інвагінують та фіксують паравертебрально у шостому міжребер’ї. 
Підлопатковий екстраплевральний простір щільно тампонують ко-
лагеновими пластинами та дренують. Рану пошарово ушивають.

У даній модифікації підсилення колабуючого ефекту в зоні роз-
ташування каверни досягається за рахунок резекції хрящів I, II, III 
ребер та ліквідації «мертвого» парастернального простору шляхом 
екстрафасціального пневмолізу та пломбування колагеном.

Клінічний приклад
Хворий К., 1966 року народження, медична карта стаціонарного 

хворого № 964. Поступив до відділення легеневої хірургії ДОКЛПО 
«Фтизіатрія» 10.09.2009 р. з приводу МРТБ (30.07.2010) легень 
(фіброзно-кавернозний) Дестр+МБТ+М+К+Резіст+(HRES) Гіст 0 
Кат 4 Ког 2 (10). На туберкульоз легенів хворіє з 1998 р. Оглядова 
рентгенограма ОГП у 2 проекціях з контрастуванням порожнини від 
15.02.2010 р. (рис. 1.3.26): у верхній частці лівої легені медіальна ка-
верна з товстими стінками 8х4,5 см, тотальна двобічна поліморфна 
вогнищева дисемінація.

рис. 1.3.26. оглядова рентгенограма хворого К. до операції
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18.02.2010 р. виконана операція: 6-реберна торакоколагено-
пластика зліва. Резекція задньобокових відрізків IV–VI ребер з 
екзартикуляцією голівок. Повністю видалені III–I ребра разом 
з хрящами. Екстрафасціальний апіколіз медіально до дуги аор-
ти. Фіксація верхівки легені. Тампонада екстраплевральної по-
рожнини 12 пластинами гемостатичної колагенової губки 9х9 см. 
Дренування. Тривалість операції – 100 хвилин, інтраопераційна 
крововтрата – 560 мл. У післяопераційному періоді ускладнень 
не спостерігалось. Після операції хворий отримував пасконат, оф-
локсацин, піразинамід, капреоміцин, амікацин. Оглядова рентге-
нограма через 2 місяці (рис. 1.3.27): під торакоколагенопластикою 
каверна не визначається. Мікроскопія та посіви мокроти на МБТ 
негативні. Виписаний 10.08.2010 р. у задовільному стані.

рис. 1.3.27. оглядова рентгенограма хворого К. після операції



Глава 3

51

Спосіб операції екстраплеврального пневмолізу.
Спосіб застосовують у хворих з одно- та двостороннім де-

структивним туберкульозом (окрім казеозної пневмонії, лобіту, 
туберкульоми), включаючи осіб з мультирезистентними штамами 
МБТ. Спосіб виконують наступним чином. Операцію виконують 
під ендотрахеальним наркозом зі штучною вентиляцією легень. У 
положенні хворого на животі виконують паравертебральний розріз 
на рівні II–IV грудних хребців. Виділяють задні відрізки IV–V ре-
бер, підокісно резектують їх довжиною 5 см, починаючи від попере-
кових відростків хребта I, II та III ребер не резектують. Тупфером 
виконують екстраплевральний апіколіз, відшаровують верхівку 
легені разом з парієтальною плеврою до рівня дуги аорти ліворуч, 
або до непарної вени – праворуч. Цей та всі наступні ендоторакальні 
етапи операції виконують під відеоторакоскопічним контролем. У 
новоутворену екстраплевральну порожнину через торакопорт 10 мм 
по задній аксилярній лінії вводять торакоскоп з 30-градусною оп-
тикою. Гемостаз здійснюють за допомогою електрохірургічної 
або аргоноплазменої коагуляції. Після мобілізації верхівки легені 
та виконання медіастинального пневмолізу до рівня дуги аорти 
при лівобічній операції, або до непарної вени при правобічному 
втручанні, на верхівку легені накладають кисетний шов та фіксують 
її у шостому міжребер’ї шляхом його проколу вільними кінцями нит-
ки. Екстраплевральну порожнину щільно заповнюють пластинами 
колагену 9,0х9,0 см, не залишаючи вільних повітряних прошарків. 
Підлопатковий простір дренують через контрапертуру. Рану пошаро-
во вшивають. Дренаж підключають до системи активної аспірації при 
розрядженні не більше 30–40 см вод. ст. Дренаж видаляють на дру-
гу добу після операції. З 2–3 доби відновлюють протитуберкульозну 
терапію.

Клінічний приклад
Хворий Н., 36 років, поступив до легенево-хірургічного від-

ділення ДОККЛПО «Фтизіатрія» 20.11.2011 р. з приводу фіброзно-
кавернозного туберкульозу легень. Хворіє протягом 9 місяців, з 
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яких 4 місяці перебував на стаціонарному лікуванні. При рентгено-
логічному обстеженні в S1+2 лівої легені має місце каверна 2х3 см. 
При дослідженні мокротиння виявлені мікобактерії туберкульо-
зу, стійкі до HES. У зв’язку з неефективним антибактеріальним 
лікуванням хворому запропонований хірургічний етап лікування. 
Операція виконана під ендотрахеальним наркозом у положенні хво-
рого на животі. На рівні III–IV ребер по паравертебральній лінії ви-
конаний розтин м’яких тканин довжиною 5 см. Резектовані IV–V 
ребра довжиною 5 см. Парієтальна плевра відшарована у напрямку 
аксилярних ліній. У новоутворену порожнину через троакар 10 мм 
у IV міжребер’ї по задній аксилярній лінії введений торакоскоп з 
30-градусною оптикою. Під відеоторакоскопічним контролем вико-
наний екстраплевральний апіколіз та медіастинальний пневмоліз до 
рівня дуги аорти. Гемостаз за допомогою аргоноплазмової коагуля-
ції. Низведена верхівка легені разом з каверною обшита кисетним 
швом та зафіксована у шостому міжребер’ї. Новоутворена екстра-
плевральна порожнина щільно заповнена 6 пластинами колаге-
ну 9х9 см та дренована через контрапертуру. Пошарове ушиван-
ня рани. Тривалість операції склала 50 хвилин. Післяопераційний 
період протікав без ускладнень. Через 2 місяці протитуберкульоз-
ного лікування при рентгенологічному контролі колапс верхівки 
легені задовільний, каверна не виявляється, в аналізах мокротиння 
МБТ не виявлені.
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ГЛава 4

РетРОСпеКтиВНий АНАлІЗ РеЗУльтАтІВ 
КОлАпСОхІРУРГІчНОГО лІКУВАННЯ хВОРих  
НА ДеСтРУКтиВНий тУБеРКУльОЗ леГеНь

З метою встановлення головних причин незадовільних резуль-
татів при виконанні класичної методики торакопластики за Л.К. Бо-
гушем нами був проведений ретроспективний аналіз медичних карт 
хворих 54 пацієнтів, які були прооперовані в період з 1995 до 2007 
року з приводу хронічного деструктивного туберкульозу легень.

Неефективність операції констатувалась за критерієм збере-
ження деструктивних змін в оперованій легені та відновлення (або 
збереження) бактеріовиділення. Результати колапсохірургічних 
втручань у контрольній групі хворих оцінювали через 6 місяців 
післяопераційного лікування.

Згідно з обраними критеріями, неефективність застосуван-
ня класичної методики лікувальної торакопластики в контрольній 
групі була визначена у 14 (25,9%) хворих. Серед них смерть від про-
гресування туберкульозного процесу (до 6 місяців) наставала в 4 
(7,4%) випадках, причому рання післяопераційна летальність (до 30 
діб) відмічена у 2 (3,7%) хворих. Отримані при ретроспективному 
аналізі усі причини неефективності класичної методики торакоплас-
тики нами були систематизовані в наступні групи.

Помилки, що пов’язані з недоврахуванням особливостей локалі-
зації і розмірів каверни, склали 10 випадків. Так, наприклад, у 4 ви-
падках при передньомедіальному (парастернальному) розташуванні 
каверни виконання верхньозадньої паравертебральної торакопла-
стики виявлялося неефективним внаслідок недостатнього колап-
су каверни, що приховується за хрящами ребер, резекція яких в 
даній методиці не передбачена. При розташуванні кавер ни нижче 
заднього відрізка VI  ребра (в S6 легені) виконання верхньозадньої 
класичної торакопластики не призвело до стабіль ного резуль-
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тату через недостатній колапс та відсутність апіколізу (2 випад-
ки). При цьому додаткова резекція VI і VII ребер не поліпшували 
результативність операції.

У 4 хворих з гігантськими субплевральними кавернами застосу-
вання класичної верхньозадньої 7-реберної торакопластики виявились 
безрезультатними. При цьому під торакопластикою каверни являли 
собою деформовану шпарину, але бактеріовиділення не зупиняло-
ся. Однією з причин такої низької ефективності є недостатній колапс 
легені, що обумовлено розправленням її в післяопераційному періоді.

Клінічний приклад
Хворий С., 1976 року народження, медична карта стаціонарного 

хворого № 704. Поступив до відділення легеневої хірургії ДОККЛПО 
«Фтизіатрія» 16.11.2004 р. з приводу ХТБ (02.08.03) легень (фіброзно-
кавернозний) Дестр+МБТ+М+К+Резіст 0 Гіст 0 Кат 4 Ког 3 (03). 
Клінічний діагноз змінений на МРТБ (20.03.2005) у зв’язку з виявле-
ною резистентністю до HRS, К, ETA, Pas, Ofx. На туберкульоз легенів 
хворіє з 1995 р. Оглядова рентгенограма ОГП від 27.06.2005 р. і томо-
грама верхньої частки лівої легені від 27.06.2005 р. (рис. 1.4.1): у верхній 
частці лівої легені визначається туберкульозна каверна розміром 8,0×4,5 
см с товстими фіброзними стінками, з двох боків – поліморфні вогнища.

рис. 1.4.1. Томограма хворого С. до операції
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Проведено лікування, згідно з четвертою категорією, протягом 4 
місяців із застосуванням піразинаміду, етамбутолу, левофлоксацину, 
амікацину, циклосерину. 27.07.2005 р. хворому виконана операція: 
лівобічна 7-реберна верхньозадня торакопластика. Після резекції 
задніх відрізків VII–I ребер з екзартикуляцією голівок IV–II ребер 
виконаний екстрафасціальний апіколіз. Фіксація верхівки легені 
не виконувалась. Дренування підлопаткового простору. Тривалість 
операції – 90 хвилин, об’єм інтраопераційної крововтрати – 800 мл.  
У післяопераційному періоді ускладнень не спостерігалось. Про-
тягом 10 місяців у стаціонарі хворий отримував піразинамід, 
гатіфлоксацин, протіонамід, етамбутол, циклосерин. Оглядова рент-
генограма та томограма через 2 місяці: з лівої сторони під торакопла-
стикою неоднорідне затемнення, визначається деформована туберку-
льозна каверна 8х2 см з товстими стінками. З двох боків – вогнищева 
дисемінація. Мікроскопія та посіви мокроти на МБТ через 2 місяці 
позитивні. Через 6 місяців після операції оглядова рентгенографія та 
томографія (рис. 1.4.2): ліворуч під торакопластикою деформована 
каверна 5х0,9 см, з двох боків – поліморфні вогнища.

рис. 1.4.2. Томограма 
хворого С. через 6 місяців 

після торакопластики
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Мікроскопія та посіви мокроти на МБТ через 6 місяців виявили 
бактеріовиділення. Хворий виписаний 12.05.2006 р. у задовільному стані.

Другу групу склали оперативно-технічні недоліки класичної ме-
тодики лікувальної торакопластики, які відмічалися у всіх 14 хво-
рих з неефективною торакопластикою.

Резекція задніх відрізків ребер при паравертебральній торако-
пластиці супроводжується апіколізом та низведенням верхівки легені 
за рахунок руйнування зв’язок купола плеври. Ми помітили, що 
при верхньозадніх торакопластиках первинний колапс легені може 
бути достатнім, але в подальшому легеня розправляється, тому що 
верхівка легені не фіксується, а регенерати ребер утворюють заверше-
ну кісткову рамку ширше зони колапсу. Саме тому кінцевий ступінь 
колапсу легені при верхньозадній торакопластиці завжди був знач-
но менший, ніж отриманий безпосередньо після операції. Створю-
ючи задовільний боковий та частково передньозадній колапс легені, 
класична торакопластика не забезпечує вертикального колапсу, 
внаслідок чого каверна перетворюється у вертикальну шпарину, але 
не загоюється. Таким чином, верхівка легені, що опускається під час 
апіколізу і не фіксується, після розсмоктування підлопаткового ексу-
дату вертається в первинне положення. Саме розправлення верхівки 
легені під торакопластикою і недостатній вертикальний колапс легені 
є основними оперативно-технічними недоліками класичної методики 
торакопластики, що призводять до загострення та прогресування ту-
беркульозу в ранньому післяопераційному періоді.

Крім того, залишкова екстраплевральна підлопаткова порож-
нина після низведення верхівки служить джерелом ускладнень 
(емпієма, гематома) з одного боку, а з іншого – не є перешкодою для 
реекспансії верхівки легені.

Клінічний приклад
Хворий Т., 1978 року народження, медична карта стаціонар-

ного хворого № 1385. Поступив до відділення легеневої хірургії 
ДОККЛПО «Фтизіатрія» 15.03.2004 р. з приводу ХТБ (12.04.2001) 
легень (фіброзно-кавернозний) Дестр+МБТ+М+К+Резіст+ (HES) 
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Гіст 0 Кат 4 Ког 2 (01). На туберкульоз легенів хворіє з 1999 р. Огля-
дова рентгенограма ОГП і томограма від 02.03.2004 р. (рис. 1.4.3): 
у верхній частці правої легені визначається туберкульозна каверна 
розміром 5,7×2,5 см з товстими фіброзними стінками, з двох боків – 
поліморфні вогнища, в S1+2  зліва – інфільтрат.

рис. 1.4.3. оглядова рентгенограма хворого Т. до операції

Проведено лікування, згідно з категорією, протягом 8 місяців 
із застосуванням рифампіцину, піразинаміду, левофлоксацину, 
канаміцину, пасконату. 30.03.2004 р. хворому виконана операція: 
правобічна 5-реберна верхньозадня торакопластика. Після резекції 
задніх відрізків V–I ребер з екзартикуляцією голівок IV–I ребер вико-
наний екстрафасціальний апіколіз у межах верхньої частки. Фіксація 
верхівки легені не виконувалась. Дренування підлопаткового про-
стору. Тривалість операції – 75 хвилин, об’єм інтраопераційної 
крововтрати – 550 мл. У післяопераційному періоді ускладнень не 
спостерігалось. Протягом 8 місяців хворий отримував піразинамід, 
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рифампіцин, гатіфлоксацин, канаміцин, протіонамід. Оглядова 
рентгенограма та томограма через 2 місяці: з правої сторони під то-
ракопластикою неоднорідне затемнення, визначається деформована 
туберкульозна каверна 2,5х1 см з товстими стінками. З двох боків –  
вогнищева дисемінація. Мікроскопія мокроти через 2 місяці негатив-
на, посіви мокроти на МБТ через 2 місяці позитивні. Через 6 місяців 
після операції оглядова рентгенографія та томографія (рис. 1.4.4): 
праворуч під торакопластикою деформована каверна 2х0,5 см, в 
оточуючій легеневій тканині цироз, з двох боків поліморфні вогнища.

рис. 1.4.4. оглядова рентгенограма хворого Т.  
через 6 місяців після торакопластики

Мікроскопія мокроти через 2 місяці негативна, посіви мокро-
ти на МБТ через 6 місяців виявили бактеріовиділення. Виписаний 
28.04.2004 р. у задовільному стані.

Третю групу (4 хворих) склали помилки, пов’язані з неправиль-
ним вибором показань до торакопластики і моментом її застосуван-
ня. Слід визнати помилковим виконання лікувальної торакопластики  
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при дисемінованому туберкульозі легень з наявністю каверни, при 
циротичному туберкульозі з ригідною товстостінною каверною, а 
також при інфільтративному загостренні процесу.

Клінічний приклад
Хворий Ш., 1969 року народження, медична карта стаціонарного 

хворого № 756/04. Поступив до відділення легеневої хірургії ОКЗ 
«КПТД №2» 26.07.2004 р. з приводу МРТБ (13.04.2004) легень 
(фіброзно-кавернозний) Дестр+МБТ+М+К+Резіст+ (HRE) Гіст 0  
Кат 4 Ког 2 (03). На туберкульоз легенів хворіє з 2001 р. Оглядо-
ва рентгенограма ОГП і томограма від 12.08.2004 р. (рис 1.4.5): в 
верхній частці правої легені визначається грубий цироз із декількома 
туберкульозними кавернами (найбільша розміром 3,0×3,0 см) з тов-
стими фіброзними стінками, з двох боків – поліморфні вогнища.

рис. 1.4.5. оглядова рентгенограма хворого Ш. до операції

Проведено лікування, згідно з категорією, протягом 4 місяців 
із застосуванням піразинаміду, стрептоміцину, левофлоксацину, 
протіонаміду, пасконату, циклосерину. 12.08.2004 р. хворому вико-
нана операція: правобічна 5-реберна верхньозадня торакопластика.  
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Після резекції задніх відрізків VII–I ребер з екзартикуляцією 
голівок VII–II ребер виконаний екстрафасціальний апіколіз у межах 
верхньої частки. Фіксація верхівки легені не виконувалась. Дрену-
вання підлопаткового простору. Тривалість операції – 150 хвилин, 
об’єм інтраопераційної крововтрати – 750 мл. У післяопераційному 
періоді ускладнень не спостерігалось. Протягом 18 місяців хворий 
отримував піразинамід, гатіфлоксацин, циклосерин, протіонамід, 
пасконат. Оглядова рентгенограма та томограма через 2 місяці 
(рис 1.4.6): з правої сторони під торакопластикою грубий ци-
роз, зберігаються деформовані туберкульозні каверни з товстими 
стінками. З двох боків – вогнищева дисемінація.

рис. 1.4.6. оглядова рентгенограма хворого Ш.  
через 2 місяці після 5-реберної торакопластики

Мікроскопія мокроти через 2 місяці негативна, посіви мокро-
ти на МБТ через 2 місяці позитивні. Через 6 місяців після операції 
оглядова рентгенографія та томографія: з правої сторони під то-
ракопластикою деформована каверна 2,5х2,0 см, в оточуючій 
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легеневій тканині грубий цироз, з двох боків – поліморфні вогнища.  
Мікроскопія та посіви мокроти на МБТ через 6 місяців виявили по-
зитивний результат. Виписаний 05.11.2004 р. у задовільному стані. 
У подальшому у хворого відмічалося зберігання бактеріовиділення 
та деструктивних змін у легені. Смерть хворого настала через 4 
роки після операції від прогресування туберкульозного процесу.

Таким чином, більшість невдач застосування класичної верх-
ньозадньої торакопластики у хворих контрольної групи було по-
в’язано з оперативно-технічними недоліками її виконання, а та-
кож недиференційованим застосуванням без обліку локалізації і 
розмірів каверни.

Крім того, при аналізі результатів лікувальної класичної торако-
пластики за бактеріологічним фактором, було з’ясовано, що серед 
14 пацієнтів з незадовільними результатами у 10 (71,4%) відмічена 
мультирезистентність МБТ.

Клінічне значення вказаних факторів в оперованих хворих на-
ведено у табл. 1.4.1.

таблиця 1.4.1
Фактори зниження ефективності торакопластики у хворих 

контрольної групи

Локалізація та розмір 
каверни 

Результати (6 місяців) 

Погіршення Поліпшення Летальність 

абс. % абс. % абс. %

Передньомедіальна 
n=6 2 3,7 2 3,7 1 1,8

Нижньодольова
n=5 2 3,7 – – 1 1,8

Паравертебральна
n=5 – – 1 1,8 – –

Великі та гігантські
n=12 2 3,7 2 3,7 2 3,7
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Окремо нами були проаналізовані випадки післяопераційних 
ускладнень та летальності в контрольній групі хворих з метою ви-
явлення кореляції між незадовільними результатами хірургічного 
лікування хворих на деструктивний туберкульоз легень та несприят-
ливими передопераційними факторами, такими як наявність мульти-
резистентних штамів МБТ, супутні захворювання, вік пацієнтів більше 
55 років, виконання операції без урахування розмірів та локалізації 
каверни, наявність вогнищевої дисемінації в оперованій легені.

таблиця 1.4.2
Післяопераційні ускладнення в контрольній групі хворих

Характер ускладнень 
Контрольна група хворих (n=54)

абс. %
Підлопаткова гематома 1 1,8
Підлопаткова емпієма 1 1,8

Легенево-серцева недостатність 1 1,8
Гостра дихальна недостатність 2 (2)* 3,7
Гостра ниркова недостатність 1(1)* 1,8
Пневмонія оперованої легені 1 1,8

Загострення туберкульозного процесу 2(1)* 3,7
Усього 9 16,7

Летальність 4 7,4
* – кількість померлих

У результаті проведеного кореляційного аналізу встановле-
на наявність достовірного взаємозв’язку (р<0,05), у хворих між 
незадовільними результатами оперативного лікування хворих та 
несприятливими передопераційними факторами.

Так, наявність у хворих мультирезистентних штамів МБТ су-
проводжувала розвиток післяопераційних ускладнень та неефектив-
ність торакопластики у 10 (71,4%) випадках. Коефіцієнт кореляції  
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склав r=0,68 (p<0,05), що підтверджує значний вплив цього доопе-
раційного інфекційного фактора ризику на результативність операції.

Наявність великих та гігантських розмірів каверни також впли-
вало на неефективність торакопластики за класичною методикою, 
при цьому коефіцієнт кореляції був r=0,38| (p<0,05). З 12 проопе-
рованих хворих з великими та гігантськими кавернами у 4 (33,3%) 
операція виявилася неефективною.

При проведенні кореляційного аналізу між незадовільними ре-
зультатами класичної торакопластики та локалізацією каверни, та-
кож був визначений достовірний взаємозв’язок.

Передньомедіальна локалізація каверни у верхній частці легені є 
негативним фактором, що значно погіршує результат класичної тора-
копластики. Видалення лише задніх відрізків ребер не дозволяє ство-
рити достатній концентричний колапс у передньому та медіальному 
напрямках. У 6 хворих з такою локалізацією незадовільний результат 
визначений у 3 (21,4%), коефіцієнт кореляції склав r=0,43 (p<0,05).

Відомо, що нижньодольова локалізація каверни також сприяє 
досягненню позитивних результатів при застосуванні класичної то-
ракопластики, вимагає видалення більшої кількості ребер та в ряді 
випадків є причиною відмови від проведення колапсохірургічного 
втручання. У 5 хворих контрольної групи, що мали нижньодольо-
ву локалізацію каверни, отриманий незадовільний результат у 3 
(21,4%) випадках, коефіцієнт кореляції r=0,48 (p<0,05).

Між тим, вік хворих більше 55 років не сприяв погіршенню 
результатів торакопластики. Незадовільних результатів у даній віко-
вій виборці не було. Коефіцієнт кореляції r=0,23 (p<0,05) вказував 
на відсутність достовірного взаємозв’язку цього фактора з резуль-
татами операції.

Наявність поширеної вогнищевої дисемінації в оперованій 
легені у 39 хворих контрольної групи не виявила достовірного 
кореляційного впливу на результат торакопластики. Неефективність 
операції була у 8 (57,1%) хворих, коефіцієнт кореляції r=0,26 при 
p<0,05. Цей фактор не перешкоджає колапсу та загоєнню каверни і 
припиненню бактеріовиділення.
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Супутня патологія у 18 хворих контрольної групи також не впли-
вала на результат операції. У 6 (42,8%) хворих неефективний ре-
зультат не пов’язаний з цим несприятливим фактором, на що вказує 
коефіцієнт кореляції r=0,21 при p<0,05.

Однією з основних причин низької ефективності загально-
прийнятої методики лікувальної торакопластики є непов ний верти-
кальний колапс верхніх відділів легені, пов’язаний з реекспансією 
верхівки легені в післяопераційному періоді та, внаслідок цього, 
зі сповільненням процесів формування фіброзу в зоні локалізації 
каверни. Крім того, до незадовільних результатів призводить стан-
дартне застосування торакопластики без урахування локалізації та 
розмірів каверни. Значна травматичність класичної торакопластики 
пов’язана також з необхідністю видалення 7 ребер для досягнен-
ня закриття каверни, що лише посилює функціональні дефекти 
операції за рахунок порушення біомеханіки дихання. Субтотальна 
декостація, якою є 7-реберна торакопластика, не відповідає прин-
ципу створення цілеспрямованого концентричного колапсу тільки в 
зоні каверни і свіжого вогнищевого обсіменіння.
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ГЛава 5

пОРІВНЯльНий АНАлІЗ ІНтРА  
тА пІСлЯОпеРАцІйНих пОКАЗНиКІВ КлАСичНОї  

тОРАКОплАСтиКи тА тОРАКОКОлАГеНОплАСтиКи
Час виконання класичної торакопластики (тривалість операції) в 

контрольній групі коливався в діапазоні від 65 до 160 хвилин. Серед-
ній час тривалості операції в контрольній групі – 92+5,8 хвилини.

В основній групі час виконання торакоколагенопластики був від 
50 до 125 хвилин та в середньому складав 74+4,9 хвилини. Різниця 
часу оперативного лікування в контрольній і основній групах була 
статистично достовірною (р<0,05) і зменшилась в 1,2 разу.

Більша тривалість оперативного втручання в контрольній групі 
була безпосередньо залежна від кількості резектованих ребер. 
Так, середня тривалість 6-реберної торакопластики (n=5) склада-
ла 75+3,8 хвилини, 7-реберної торакопластики (n=26) складала 
80+2,9 хвилини, 8-реберної (n=1) та 9-реберної (n=1) – 155 та 
160 хвилин відповідно.

Статистичний аналіз не виявив достовірних відмінностей у 
тривалості оперативного лікування залежно від інших факторів.

Час виконання операції та кількість видалених ребер знахо-
дилися в позитивному взаємозв’язку з об’ємом інтраопераційної 
крововтрати.

Об’єм крововтрати в обох групах встановлювався гравіметрич-
ним методом. У контрольній групі об’єм крововтрати перебував в 
інтервалі від 450 до 1310 мл. Середня крововтрата в ході операції 
в контрольній групі склала 575+37,2 мл. Об’єм інтраопераційної 
крововтрати в основній групі перебував в інтервалі від 370 мл до 
750 мл, середній об’єм (обсяг) крововтрати склав 355+20,4 мл. Таким 
чином, об’єм крововтрати зменшився в 1,6 разу при використанні 
5-реберної торакоколагенопластики, при статистичному дослідженні 
виявлена достовірна різниця між крововтратою в контрольній та 
основній групах – p<0,05.
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Торако-
колагенопластика

5-реберна 6-реберна 7-реберна 8-реберна 9-реберна

Види торакопластик (в контрольній групі)
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рис. 1.5.1. Крововтрата в залежності від виду колапсохірургічного  
втручання та кількості видалених ребер (р<0,05)

При дослідженні коефіцієнта кореляції був виявлений достовір-
ний взаємозв’язок між видом колапсохірургічного втручання та 
об’ємом крововтрати (при p<0,05) r=−0,43, що підтверджує законо-
мірність зменшення крововтрати при виконанні 5-реберної торако-
колагенопластики.

Тривалість захворювання більше 2 років показала значний 
взаємозв’язок з об’ємом інтраопераційної крововтрати. Цей факт 
пояснюється більш вираженим розвитком фіброзно-циротично го 
процесу між легенею та грудною стінкою, підвищеною васкуляриза-
цією, що утруднює виконання апіколізу та збільшує крововтрату. 
При цьому більш вираженою ця залежність була в основній групі 
(коефіцієнт кореляції r=0,49, у контрольній групі – r=0,34 при 
p<0,05). Ми пояснюємо це виконанням більш повного апіколізу під 
час торакоколагенопластики, порівняно з класичною методикою то-
ракопластики, де він більш обмежений.

Враховуючи викладені дані, можна розрахувати середню інтра-
операційну крововтрату, яка припадає на видалення одного ребра 
та складає 83,4+3,6 мл. Цей показник може бути корисним при 
плануванні об’єму крововтрати під час виконання операції.
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Між тим, проводячи аналіз післяопераційної ексудації були 
отримані наступні дані. У контрольній групі виділення екстра-
вазату за дренажем з екстраплевральної порожнини за першу 
добу складали від 270 до 990 мл та в середньому дорівнювали 
560+6,9 мл. У той же час в основній групі дренажні втрати були 
від 250 до 466 мл, у середньому – 255+4,8 мл. Зменшення об’єму 
післяопераційної ексудації з екстраплевральної порожнини за пер-
шу добу в 2,1 разу ми пояснюємо не стільки меншою кількістю 
видалених ребер (меншою травмою), скільки застосуванням 
колагенової пломби. Як відомо, колагенові гемостатичні пластини 
активно поглинають ексудат, за рахунок чого вони збільшуються в 
об’ємі та запобігають надлишковим дренажним втратам. Крім того, 
використання пластин значно зменшує витворення екстравазату 
шляхом закриття ранової поверхні новоутвореної підлопаткової 
порожнини та підсилення місцевого гемостазу.

При проведенні кореляційного аналізу встановлений значний 
взаємозв’язок об’єму дренажних втрат з видом колапсохірургічно-
го втручання і кількістю видалених ребер (коефіцієнт кореляції 
r<0,44 при р<0,05). Також виявлений зв’язок виділення ексудату в 
післяопераційному періоді з тривалістю операції (r<0,41 при р<0,05) 
та об’ємом інтраопераційної крововтрати (r<0,37 при р<0,05).

Таким чином, статистично достовірна відмінність у величині 
ексудації в контрольній та основній групах, а також наявність 
достовірних кореляцій з іншими факторами, обумовлені значним 
зменшенням руйнувальної дії на грудну стінку 5-реберної торако-
колагенопластики.

Під час виконання торакопластики за класичною методикою 
в контрольній групі було зафіксовано 5 (9,2%) інтраопераційних 
ускладнень. Найбільш небезпечним з них була кровотеча – 1 випа-
док (1,8%) з втратою 550 мл крові з пошкодженої під час резекції 
ребра міжреберної артерії на фоні вираженого циротичного проце-
су. Другим ускладненням у контрольній групі було пошкодження 
парієтальної плеври з утворенням пневмотораксу. Таких усклад-
нень було 4 (7,4%), та всі вони були успішно ліквідовані додатковим 
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інтраопераційним дренуванням плевральної порожнини. При цьому 
випадків поранення легеневої тканини під час операції не було.

Між тим, в основній групі спостерігалося лише 2 (4,5%) усклад-
нення у вигляді ушкодження парієтальної плеври та утворення 
пневмотораксу. Також усі вони були ліквідовані без будь-яких не-
гативних наслідків.

На нашу думку, зменшення кількості інтраопераційних усклад-
нень в 1,6 разу пов’язано з обмеженим (селективним) видаленням 
ребер, що зменшує вірогідність травмування плеври. Важливо 
відмітити, що найбільша кількість інтраопераційних ускладнень у 
контрольній групі (4 із 5) була саме при виконанні 7-реберних то-
ракопластик.

Таким чином, чим більша кількість ребер, що видаляються під 
час торакопластики, тим більша вірогідність розвитку інтраопера-
ційних ускладнень. Кореляційний аналіз підтвердив цей взаємо-
зв’язок (r<0,31).

У післяопераційному періоді (перші 30 діб) більшість усклад-
нень спостерігалася в контрольній групі при виконанні класичної 
торакопластики. Так, у контрольній групі зафіксовано 9 (16,7%) 
післяопераційних ускладнень, у той час, коли після виконання то-
ракоколагенопластики було лише 1 (2,3%) ускладнення у вигляді 
легенево-серцевої недостатності. Таким чином, відмічається 
досто вірне (p<0,05) зменшення кількості післяопераційних 
ускладнень в основній групі в 7,3 разу за рахунок застосування 
менш травматичних та більш селективних методів оперативного 
лікування. Характер післяопераційних ускладнень у групах спо-
стереження наведений у табл. 1.5.1.

Найбільш грізними ускладненнями колапсохірургічних опе-
рацій були легенево-серцева недостатність та гостра дихальна 
недостатність внаслідок операційної травми та низьких функціо-
нальних резервів організму. У контрольній групі легенево-серце ва 
недостатність у перші 30 діб після оперативного втручання роз-
винулась в 1 (1,9%) випадку, в основній групі – також в 1 (2,3%) 
пацієнта.
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таблиця 1.5.1
Порівняльна характеристика післяопераційних ускладнень  

та післяопераційної летальності в основній і контрольній групах

Характер ускладнень 
Контрольна група

(n=54)
Основна група

(n=44)

абс. % абс. %

Підлопаткова гематома 1 1,9 – –

Емпієма підлопаткового простору 1 1,9 – –

Легенево-серцева недостатність 1 1,9 1 2,3

Гостра дихальна недостатність 2 3,7 – –

Гостра ниркова недостатність 1 1,9 – –

Пневмонія оперованої легені 1 1,9 – –

Раннє загострення 
туберкульозного процесу 2 3,7 – –

Усього 9 16,7 1 2,3

Післяопераційна летальність 4 7,4 1 2,3

Гостра дихальна недостатність виникла у 2 (3,7%) хворих 
контрольної групи, яким виконувалася 7- та 9-реберна торакопласти-
ка. За рахунок меншої травми (декостація не більше 5 ребер) в 
основній групі такого ускладнення не було. Таким чином, ключо-
вим фактором виникнення гострої декомпенсації серцево-судинної 
та дихальної систем у хворих після виконання колапсохірургічних 
втручань є саме кількість видалених ребер. Чим більше виконується 
декостація грудної стінки, тим більше виражений синдром парадок-
сального дихання за рахунок флотації, тим скоріше виникає тяжке  
рефлекторне порушення серцевої діяльності, біомеханіки дихання  
та легеневої вентиляції, тим більша загроза життю хворого. Слід 
зауважити, що корекція даних патологічних станів вкрай важка, що  
обумовлено відсутністю ефективного усування флотації порушено-
го каркаса грудної клітини.
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Пневмонія оперованої легені, що спостерігалася в 1 (1,9%) хво-
рого контрольної групи, також була наслідком виконаної 7-реберної 
торакопластики. Порушення біомеханіки дихання, ателектаз легені, 
більш виражений больовий синдром, порушення бронхолегеневого 
дренажу спричинили це небезпечне ускладнення. В основній групі 
такого ускладнення не виникало.

Гостра ниркова недостатність виникла в 1 (1,9%) пацієнта 
контрольної групи та була поєднана з гострою дихальною недостат-
ністю на тлі тяжкої операційної травми.

Підлопаткова гематома в 1 (1,9%) хворого контрольної групи та 
емпієма підлопаткового (екстраплеврального) простору в 1 (1,9%) 
пацієнта контрольної групи виникли внаслідок відсутності пломбу-
вання новоутвореної підлопаткової порожнини. Відомо, що після вико-
нання пневмолізу екстраплевральна порожнина заповнюється екстра-
вазатом, що в подальшому частково розсмоктується та ущільнюється 
за рахунок розвитку сполучної тканини. Але це підвищує ризик 
інфікування випоту та утворення гематоми за рахунок діапедезного 
крововиливу. Пломбування пластинами колагенової гемостатичної 
губки новоутвореної порожнини виключає ці ускладнення. Таким 
чином, в основній групі таких ускладнень не спостерігалося.

Раннє загострення туберкульозного процесу (у перші 6 місяців)  
після виконання торакопластики, що спостерігалося у 2 (3,7%) 
пацієнтів контрольної групи, також є своєрідним ускладненням 
хірургічного лікування. В основі його також лежить відсутність 
пломбування екстраплевральної порожнини та розсмоктування ек-
стравазату, що її заповнює. Це призводить до реекспансії верхівки 
легені і загострення туберкульозного процесу. Виконання тора-
ко-колагенопластики запобігає розправленню фіксованої верхівки 
легені під пломбою, про що свідчить відсутність даного ускладнен-
ня в основній групі спостереження.

Летальність у післяопераційному періоді (до 30 діб) є найгіршим 
показником колапсохірургічного лікування. Як видно з таблиці 1.5.1, 
в контрольній групі було 4 (7,4%) летальних випадків, в основній 
групі – 1 (2,3%).
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Причиною летальності в післяопераційному періоді були 
ускладнення, що розглянуті вище. Так, в контрольній групі у 3 хво-
рих виникла серцево-легенева недостатність при виконанні 7- та 
9-реберної торакопластики, у 1 хворого поєднання гострої дихальної 
недостатності та гострої ниркової недостатності обумовили леталь-
ний наслідок. В основній групі причиною смерті 1 хворого була сер-
цево-легенева недостатність на 3-тю добу після оперативного втру-
чання, що було обумовлене поширеним туберкульозним процесом у 
легенях та низькими функціональними резервами.

За рахунок модифікованих методик торакоколагенопластики, 
що зменшують травматичність операції, вдалося достовірно знизи-
ти летальність в основній групі спостереження в 3,4 разу (p<0,05). 
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ГЛава 6

БеЗпОСеРеДНІ тА ВІДДАлеНІ РеЗУльтАти 
КОлАпСОхІРУРГІчНих ВтРУчАНь

6.1. Безпосередні результати колапсохірургічних  
втручань

Найважливішими критеріями ефективності лікування деструк-
тивного туберкульозу легень є припинення бактеріовиділення та 
ліквідація порожнин розпаду.

Застосування розроблених методик торакоколагенопласти-
ки в основній групі призвело до припинення виділення МБТ у 38 
(95,0+1,8%) хворих (табл. 1.6.1.1). При цьому основна пропорція 
(82,5+2,1%) припадала через 2 місяці післяопераційного лікування, 
та ще у 12,5+1,6% хворих негативація мокроти спостерігалась 
наприкінці 6-го місяця лікування.

У тієї ж, контрольної, групи, в якій налічувалось 48 (88,9+ 
1,4%) бацилярних хворих, відповідні результати були значно 
гіршими: припинення бактеріовиділення відзначено сумарно у 35 
(72,9+1,2%) хворих, що менше, ніж у основній групі, на 22,1+2,3% 
(р<0,05). Через 2 місяці спостереження негативація мокроти 
склала 50,0+2,5% хворих (на 32,5+2,4% менше, ніж в основній 
групі). Через 6 місяців припинення бактеріовиділення (за даними 
бактеріоскопічного дослідження) додатково було ще у 10,4+2,7% 
хворих, а у 12,5+2,7% пацієнтів абацилювання наступало пізніше 
6 місяців спостереження.

Таким чином, через 6 місяців спостереження та стандартизова-
ної антибактеріальної специфічної терапії припинення бактеріови-
ділення в основній групі відзначалось у 95,0+1,8% хворих, у той же 
час як в контрольній групі тільки у 72,9% пацієнтів, різниця – 22,1% 
на користь першої групи (р<0,05).

Іншим основним критерієм досягнення ефекту виконаних 
колапсохірургічних втручань було закриття порожнин деструкції.
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таблиця 1.6.1.1
Частота та строки припинення бактеріовиділення  

в групах хворих після лікувальної торакопластики (M+m)

Групи  
хворих 

В
сь

ог
о 

хв
ор

их
  

з в
ид

іл
ен

ня
м 

М
БТ

 
З цього числа абацильовано 

Всього 
(абс.) 

У тому числі в строки

2 міс. 6 міс. більше 
6 міс.

 К
он

тр
ол

ьн
а

 (n
=5

4)

абс. 48 35 24 5 6

% 88,9+1,4 72,9+1,2 50,0+2,5 10,4+2,7 12,5+2,7

О
сн

ов
на

(n
=4

4)

абс. 40 38 33 5 0

% 90,9+1,2 95,0+1,8* 82,5+2,1* 12,5+1,6 0

* – вірогідна різниця між групами (р<0,05)

У всіх хворих обох груп спостереження була встановлена наяв-
ність туберкульозної каверни, на загоєння якої і було спрямоване 
оперативне лікування. Як видно із таблиці 1.6.1.2, у 38 (86,4+1,8%) 
хворих основної та у 30 (55,6+1,7%) контрольної груп закриття ка-
верни досягнуто в найближчі строки спостереження. Різниця склала 
30,8% на користь першої групи.

При детальному аналізі встановлено досягнення клінічного 
ефекту за даним показником у 31 (70,4+2,8%) пацієнта першої гру-
пи та 18 (33,3+1,2%) другої групи через 2 місяці після операції. Че-
рез 6 місяців аналогічні результати встановлені у 7 (17,9+1,4%) та  
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10 (18,5+2,1%) хворих відповідно. У 2 (3,7+1,6%) хворих контрольної 
групи закриття порожнини розпаду під торакопластикою наступало 
в строки більше 6 місяців.

таблиця 1.6.1.2
Частота та строки закриття каверн у групах хворих 

після лікувальної торакопластики (M+ m)

Групи  
хворих 

В
сь

ог
о 

хв
ор

их
 

з н
ая

вн
іс

тю
 

ка
ве

рн
и 

З цього числа закриття деструкції

Всього 
(абс.)

У тому числі в строки

2 міс. 6 міс. більше 
6 міс.

Ко
нт

ро
ль

-
на

 (n
=5

4) абс. 54 30 18 10 2

% 100 55,6+1,7 33,3+1,2 18,5+2,1 3,7+1,6*

О
сн

ов
на

 (n
=4

4) абс. 44 38 31 7 0

% 100 86,4+1,8* 70,4+2,8* 17,9+1,4 0

* – вірогідна різниця між групами (р<0,05)

Згідно з даними літератури та власними даними, репаративні про-
цеси в легенях під впливом хірургічного колапсу розвиваються посту-
пово, протягом не менше 6 місяців. Тому, після 2 місяців спостереження 
за оперованими хворими у хірургічному стаціонарі, останніх переводи-
ли для продовження лікування у фтизіатричні відділення, де вони про-
довжували отримувати стандартизовану протитуберкульозну терапію.

Безпосередні результати у хворих, що спостерігалися, оцінювали 
через 6 місяців лікування після повного клініко-рентгенологічного 
обстеження.
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До цього терміну в основній групі значне поліпшення (МБТ-, 
Дестр-) було досягнуто у 40 (90,9+2,3%) хворих (табл. 1.6.1.3). У всіх 
цих пацієнтів застосування модифікованих варіантів торакоколагено-
пластики дозволило досягнути припинення бактеріовиділення та за-
криття фіброзних порожнин. При цьому у 36 (81,8+2,4%) пацієнтів 
значне поліпшення досягнуто вже через 2 місяці.

У контрольній групі після лікувальної торакопластики знач-
не поліпшення було лише у 40 (74,1+1,2%) хворих (у 39 через 2 
місяці – 72,2+4,1%).

Значне поліпшення у хворих основної групи в найближчі терміни 
спостереження встановлено у 40 (90,9+2,3%) хворих після застосу-
вання модифікованих колапсохірургічних методик, при цьому у 36 
(81,8+2,4%) пацієнтів повний клінічний ефект досягнутий вже че-
рез 2 місяці. В контрольній групі відповідний результат був лише у 
40 (74,1+1,2%) пацієнтів (у 39 (72,2+4,1%) – через 2 місяці).

Поліпшення у вигляді припинення бактеріовиділення, змен-
шення розмірів каверни наступало у 3 (6,8+2,2%) хворих першої 
групи через 6 місяців лікування. Через 2 місяці після операції цей 
результат був встановлений у 7 (15,9+2,1%) оперованих. У другій 
групі поліпшення встановлено у 4 (7,4+1,6%) та 5 (9,3+3,2%) хво-
рих відповідно.

Негативний результат застосованого колапсохірургічного втру-
чання (наростання інфільтрації, масивне бактеріовиділення) в основ-
ній групі зафіксовано лише в 1 (2,3+1,8%) випадку, тоді як погіршен-
ня перебігу процесу в контрольній групі було в 7 (12,9+2,8%) 
випадках через 2–6 місяців та післяопераційного перебігу. Вкрай 
негативним результатом виявилася смерть 3 (5,6+1,2%) хво-
рих контрольної групи протягом 2 місяців після операції та ще 3 
(5,6+1,2%) хворих – протягом 6 місяців. В основній групі рання 
післяопераційна летальність спостерігалася в 1 (2,3+1,8%) випадку. 
Даний результат в усіх випадках наступав внаслідок прогресування 
туберкульозного процесу та його ускладнень. Таким чином, досягнуто 
зменшення післяопераційної летальності в основній групі в 2,5 рази.
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Проводячи порівняння результатів лікувальної торакопласти ки 
основної та контрольної груп, встановлено підвищення ефектив-
ності на 16,2% в основній групі, враховуючи такі показники ефектив-
ності, як значне поліпшення та поліпшення. При цьому досягнення 
позитивного результату в основній групі відбувається вже через 2 
місяці у 97,7% випадків, у той час як у контрольній групі через 2 
місяці спостереження сумарний позитивний результат відмічений 
лише у 81,5% хворих.

таблиця 1.6.1.3
Найближчі результати лікувальної торакопластики  

в групах хворих після лікувальної торакопластики (M+m)

Ре
зу

ль
та

т Групи хворих 
Контрольна Основна

через 2 міс. через 6 міс. через 2 міс. через 6 міс. 
абс. % абс. % абс. % абс. %

Зн
ач

не
по

лі
п-

ш
ен

ня

39 72,2+4,1 40 74,1+1,2 36 81,8+2,4 40 90,9+2,3*

П
ол

іп
-

ш
ен

ня

5 9,3+3,2 4 7,4+1,6 7 15,9+2,1 3 6,8+2,2

П
ог

ір
-

ш
ен

ня
 

7 12,9+2,8 7 12,9+2,8* 0 0 1 2,3+1,8

С
ме

рт
ь 

3 5,6+1,2 3 5,6+1,2* 1 2,3+1,8 0

В
сь

ог
о

хв
ор

их
 

54 100,0 54 100,0 44 100,0 44 100,0

* – достовірна різниця між групами (р<0,05)
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6.2. Віддалені результати колапсохірургічних  
втручань

Вирішальне значення в оцінці ефективності будь-якого методу 
лікування надається вивченню віддалених результатів, які після 
хірургічних втручань з приводу туберкульозу, як правило, менш 
привабливі, ніж найближчі. 

Віддалені результати (більше 2 років) були вивчені у 40 (90,9%) 
хворих основної та у 48 (88,9%) контрольної груп. Строки спо-
стереження складали від 2 до 11 років. Середній термін спостере-
ження за хворими становив 2,5+2,9 року у першій групі та 3,5+2,2  
року у другій.

Як розглянуто в першій главі II розділу, критеріями ефективності 
для даного часового відрізку спостереження були наступні: прогресу-
вання, формування хронічного процесу, летальність від туберкульозу.

З таблиці 1.6.2.1 видно, що клінічне виліковування, тобто 
клініко-рентгенологічна та лабораторна відсутність ознак прогре-
сування процесу, стійке припинення бактеріовиділення, загоєння 
деструкції, ущільнення або розсмоктування вогнищ та інфільтратів 
в легені, спостерігалося у 39 (97,5+1,4%) хворих основної групи і в 
41 (85,4+ 1,7%) – контрольної.

Негативним результатом виявилося прогресування туберкульоз-
ного процесу за клініко-рентгенологічними та лабораторними дани-
ми у 2 (4,2+0,9%) пацієнтів контрольної групи, що виявилося збере-
женням деструктивних змін, наростанням вогнищевої дисемінації, 
стійким виділенням МБТ в мокроті, прогресуванням ознак інтокси-
кації та легенево-серцевої недостатності. Даного негативного результа-
ту колапсохірургічних втручань в основній групі зафіксовано не було.

Хронізація процесу у віддалені строки визначена у 3 (6,2+1,4%) 
хворих другої та лише у 1 (2,5+1,3%) – першої груп та була озна-
чена збереженням деструкції, періодичним бактеріовиділенням та 
хвильоподібним клінічним перебігом туберкульозного процесу з 
поступовим наростанням морфологічно незворотних змін.
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Відмічені значущі відмінності між групами спостереження в 
кількості летальних випадків у віддаленому періоді від прогресу-
вання туберкульозу (4,2+1,2% в контрольній групі, та в основній 
групі – 0%, р<0,05).

таблиця 1.6.2.1
віддалені результати (більше 2 років)  

колапсохірургічного лікування хворих (M+ m)

Результат 

Групи спостереження

Контрольна Основна

абс. % абс. %

Клінічне одужання 41 85,4+1,7 39 97,5+1,4*

Прогресування 2 4,2+0,9* 0 0

Хронізація процесу 3 6,2+1,4 1 2,5+1,3

Летальний результат 2 4,2+1,2* 0 0

Усього хворих 48 100,0 40 100,0
* – вірогідна різниця між групами (р<0,05)

Усі хворі, що були прооперовані із застосуванням колапсо-
хірургічних втручань, знаходились на диспансерному обліку в 
різних протитуберкульозних закладах, у залежності від місця про-
живання. Термін знаходження на обліку визначався, насамперед, 
клініко-рентгенологічною та лабораторною картинами захворю-
вання, враховувалися також функціональні та соціальні фактори, 
наявність супутньої патології.

3 (6,8+0,9%) хворих основної групи, в яких після оперативного 
втручання впродовж 3 років були відсутні ознаки прогресування та 
активності туберкульозного процесу, мали місце стійка негативація 
мокроти, стабільна рентгенологічна картина з невеликими залиш-
ковими змінами та задовільні функціональні параметри, були зняті  



Глава 6

79

з диспансерного обліку. У контрольній групі таких пацієнтів не 
відмічено. Інші пацієнти, що не мали ознак прогресування тубер-
кульозу, були клінічно вилікувані, але в легенях зберігалися значні 
залишкові зміни (фіброз, цироз, бульозно-дистрофічні зміни, каль-
цитати тощо), були переведені в категорію 5.1 диспансерного на-
гляду. В основній групі в середньому термін спостереження складав  
2,8+0,3 року, у контрольній групі, враховуючи більш давні строки  
застосування класичної торакопластики – 6,5+0,4 року. Як правило, 
усі хворі контрольної групи, що перенесли 7-реберну торакопласти-
ку, мали значно більш виражені залишкові зміни в оперованій легені 
та гірші функціональні показники, у зв’язку з чим строки нагляду за 
ними були продовжені.
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ГЛава 7

ДиФеРеНцІйОВАНий ВиБІР 
КОлАпСОхІРУРГІчНих ВтРУчАНь У хВОРих  
НА ДеСтРУКтиВНий тУБеРКУльОЗ леГеНь

При ретроспективному аналізі історій хвороб пацієнтів конт-
рольної групи (n=54) виявилося, що одними з основних причин 
неефективності (n=14) класичної лікувальної торакопластики в 
модифікації Л.К. Богуша (1971) були технічні та тактичні помилки 
при її застосуванні. До тактичних помилок ми відносимо виконання 
лікувальної торакопластики без урахування топографо-анатомічної 
локалізації каверни.

Головна наша думка полягає в тому, що не існує єдиної ме-
тодики торакопластики, яка ефективна при різних локалізаціях 
каверни. З метою встановлення диференційованих показань до 
виконання того чи іншого способу торакопластики нами про-
ведений аналіз її ефективності в залежності від локалізації ка-
верни. У 38 хворих контрольної групи (70,3%) та 31 хворого 
(70,5%) основної групи каверни розташувались в верхньо-зад-
ньому відділі не нижче заднього відрізка V ребра. Виконання 
торакоколагенопластики у цих хворих не мало суттєвих пере-
ваг перед класичною торакопластикою. Так, через 6 місяців спо-
стереження значне покращення (закриття каверни, припинення 
бактеріовиділення) відмічено у 87,5% хворих контрольної та у 
87,5% хворих основної групи.

При паравертебральному (медіальному) розташуванні каверни, 
що відмічалось у 5 (9,2%) хворих контрольної та у 5 (11,4%) хво-
рих основної групи, виконання торакоколагенопластики призвело 
до деякого (на 20%) збільшення випадків значного покращення че-
рез 6 місяців спостереження у порівнянні з контрольною групою. 
Цей факт був зумовлений виконанням медіастинального пневмо-
лізу як одного з основних чинників розробленої методики тора-
ко-колагенопластики. При цьому обов’язковим було відшарування 
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верхівки легені до рівня v. аzygos при правобічних операціях та до 
дуги аорти ліворуч. Новоутворений парамедіастинальний простір 
щільно тампонується пластинами колагену, що підсилює колабу-
ючий ефект торакопластики, ліквідує «мертвий» паравертебраль-
ний простір. 6 хворих (11,1%) контрольної групи та 5 (11,4%) 
основної групи мали передню локалізацію каверни, а саме пара-
стернальну. Виконання стандартної лікувальної торакопластики, 
яка супроводжується резекцією задньобічних відрізків ребер та 
створює бічний колапс легені, у жодному з 6 випадків не призвела 
до значного покращення через 6 місяців спостереження.

У той же час виконання модифікованої торакоколагенопластики, 
обов’язковим технічним елементом якої є резекція хрящів I,II,III ре-
бер, у 100% випадків супроводжувалося значним покращенням, за 
рахунок ліквідації «мертвого» парастернального простору (де саме 
і викривається каверна).

У 5 хворих (9,3%) контрольної групи, а також у 3 хворих 
(6,8%) основної групи каверна локалізувалась у шостому сегменті 
нижньої частки легені, нижче заднього відрізка VI ребра. Вико-
нання стандартної верхньозадньої, навіть 7-реберної торакопла-
стики призвело до значного покращення (закриття каверни, аба-
цилювання) через 6 місяців спостереження лише у 20% випадків. 
У той же термін оцінки результатів застосування торакоколаге-
но-пластики у всіх 3 випадках призвело до значного покращення, 
при цьому кількість резектованих ребер не перевищувала п’яти. 
Клінічний ефект досягався за рахунок виконання екстраплевраль-
ного пневмолізу нижче рівня VII ребра та колагенізації новоут-
вореного екстраплеврального простору, фіксації верхівки легені, 
підсилення колабуючого ефекту за рахунок зшивання м’язів над 
каверною (Патент № 46901 UA).

Таким чином, застосування модифікованих методик торако-ко-
лагенопластики саме у хворих з передньомедіальною, параверте-
бральною та нижньою локалізацією каверни має суттєві переваги 
перед класичною верхньозадньою торакопластикою.
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роЗДІЛ 1

таблиця 1.7.1
ефективність торакопластики у групах хворих у залежності 

від локалізації каверни (M+ m)

Локалізація 
каверни 

Контрольна група Основна група
В

сь
ог

о Значне 
покращення. 
(через 6 міс) 
абс. число

% 

В
сь

ог
о Значне 

покращення. 
(через 6 міс) 
абс. число

% 

Верхньо-
задня 38 35 87,5+2,4 31 27 87,1+2,3

Передня 6 0 0 5 5 100,0

Нижня 5 1 20,0+2,6 3 3 100,0

Пара-
вертебральна 5 4 80,0+1,6 5 5 100,0

Всього 54 40 74,0+2,2 44 40 90,9+1,7

З метою встановлення впливу на ефективність лікування ме-
тодик торакопластики, що вивчаються, у залежності від розмірів 
каверни, нами вивчені результати колапсохірургічних втручань 
у 12 хворих контрольної та 10 хворих основної групи, які мали 
великі та гігантські каверни (діаметром більше 6–7 см). Всі хворі 
з великими та гігантськими кавернами мали верхньозаднє їх роз-
ташування. В контрольній групі з метою закриття каверни викону-
валась 7-реберна торакопластика, в основній групі – 5-реберна то-
ракопластика у поєднанні з оклюзією дренуючого каверну бронха 
та мікродренуванням каверни (Патент № 39298 UA). Результати 
оцінювали через 6 місяців за критерієм покращення, тобто припи-
нення бактеріовиділення, але наявності залишкової порожнини на 
місці каверни по типу кистоподібної щілини або повного закриття 
каверни та негативації мокроти. Результат у контрольній групі до-
сягнутий лише у 4 хворих (37,3%), у той час як в основній групі – у 
8 (80%). Збільшення ефективності на 43,7% відбулося за рахунок 
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блокади верхньочасткового (7) або верхньозаднього сегментарного 
бронха (3), що призвело до надійного усунення бактеріовиділення 
та закриття каверни або її деформації до шпарини. Таким чи-
ном, у хворих з великими та гігантськими кавернами виконання 
екстраплевральної торакопластики повинно доповнюватись такими 
технічними елементами, як апіколіз, інвагінація каверни, фіксація 
верхівки легені до VI міжребер’я, оклюзією дренуючого каверну 
бронха, мікродренуванням порожнини каверни, колагенізацією 
підлопаткового простору. Вибір способу торакопластики напряму 
залежить від локалізації каверни та її розмірів.
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пРАКтичНІ пОРАДи

Виконання лікувальної торакопластики передбачає обов’яз-
ковий апіколіз та медіастинальний пневмоліз,  фіксацію верхівки 
легені у VI міжребер’ї, заповнення колагеном підлопаткового 
простору, екзартикуляцію голівок ребер у межах каверни.

При колапсохірургічному лікуванні хворих з передньою 
локалізацією каверни оптимальною методикою є 5-реберна 
торакопластика з обов’язковим видаленням хрящів I, II та 
III ребер, апіколізом, фіксацією верхівки легені на рівні VI 
міжребер’я та заповнення колагеном новоутвореного екстра-
плеврального підлопаткового простору.

При колапсохірургічному лікуванні хворих з великими та 
гігантськими кавернами найбільш ефективно застосування 
5-реберної торакопластики з апіколізом, інвагінацією кавер-
ни, оклюзією дренуючого каверну бронха та мікродренування 
порожнини каверни.

З метою загоєння каверн з нижньодольовою локалізацією 
(S6, S10) необхідна резекція 3 ребер з екзартикуляцією голі вок, 
екстраплевральний пневмоліз медіально – до хребта, лате-
рально – до передньої пахвової лінії, каудально – до діафрагми 
та заповнення колагеном новоутвореного екстраплеврального 
простору.

Терміни застосування протитуберкульозної терапії у 
хворих після лікувальної торакопластики на стаціонарному 
етапі повинні бути не менше 2 місяців, а підтримуючу фазу 
лікування слід продовжувати до 6 місяців на амбулаторному 
етапі з використанням не менш 4 препаратів зі збереженою 
чутливістю МБТ.

Практичні поради



85

СпиСОК ВиКОРиСтАНих  
лІтеРАтУРНих ДЖеРел

1. Андpенко А.А. Остеопластическая тоpакопластика с одномо-
ментной pезекцией легкого в хиpуpгии pаспpостpаненного дестpук-
тивного тубеpкулеза легких / А.А. Андpенко, Д.Е. Омельчук // Про-
блемы туберкулеза и болезней легких. – 2003. – № 2. – С. 39–40

2. Басиев З.Г. Хирургия распространенного туберкулеза легких / 
З.Г. Басиев. – Орджоникидзе, 1974. – 223 с. 

3. Богуш Л.К. Хирургическое лечение туберкулеза легких / 
Л.К. Богуш. –  М., 1979.– 292 с.

4. Вишневский А.А. Хирургия грудной стенки: Руководство. / 
А.А. Вишневский, С.С. Рудаков, Н.О. Миланов. – М.: Изд. дом Ви-
дар. – М., 2005. – 312 с.

5. Возможности остеопластической торакопластики в лечении 
больных с прогрессирующим течением туберкулеза и ассоциаль-
ным поведением / А.А. Андренко, Н.Г. Грищенко, Т.Г. Бесчетный, 
Д.В. Краснов [и др.] // Материалы науч. трудов VII съезда фтизиатров 
России, 3–5 июня 2003 г. – М., 2003. – С. 6–8.

6. Воробьев А.А. Торакомиопластические вмешательства в хи-
рургическом лечении туберкулеза легких и плевры / А.А. Воробьев, 
В.Н. Трусов, Д.В. Мартос // Материалы научных трудов VII съезда 
фтизиатров России, 3–5 июня 2003 г. – М., 2003. – С. 18–20.

7. Гиллер Г.В. Эффективность экстраплевральной торакопласти-
ки при туберкулезе легких / Г.В. Гиллер // Проблемы туберкулеза – 
2002. – № 11. – С. 32–33.

8. Гиллер Д.Б. Миниинвазивные доступы с использовани-
ем   видеоэндоскопической техники в торакальной хирургии / 
Д.Б. Гиллер // Хирургия. – 2009. – № 8.– С. 21–28.

9. Гильман А.Г. Торакопластика при лечении легочного туберку-
леза / А.Г. Гильман. – М.: Медгиз, 1947. – 211 с.

10. Дужий І.Д. Екстраплевральна торакопластика та її місце 
в умовах епідемії туберкульозу / І.Д. Дужий // Клініч. хірургія. – 
2003. – № 8. – С. 38–40.

Список використаних літературних джерел



86

11. Дужий І.Д. Хірургія туберкульозу легень та плеври / І.Д. Ду-
жий. – К.: Здоров’я, 2003. – 360 с.

12. Значение торакопластики и причины ее неэффективности 
при деструктивном туберкулезе легких / А.Ф. Кравченко, Г.И. Алек-
сеева [и др.] // Проблемы туберкулеза. – 2002. – № 3. – С. 30–31.

13. Категории операционного риска в хирургии туберкулеза 
легких / Ю.Ф. Савенков, И.В. Корпусенко, П.Е. Бакулин [и др.] // 
Хірургія України. – 2011. – № 2. – С. 13–20.

14. Коллапсохирургические операции у больных лекарственно- 
устойчивым туберкулезом легких / Б.В. Радионов, И.А. Калабуха, 
О.В. Хмель, Ю.Ф. Савенков // Материалы VIII Российского съезда 
фтизиатров. – М., 2007. – С. 488–489.

15. Кравченко А.Ф. Новые технологии управляемого экстра-
плеврального коллапса легкого при деструктивном туберкулезе / 
А.Ф. Кравченко // Материалы научных трудов VII съезда фтизиатров 
России, 3–5 июня 2003 г. – М., 2003. – С. 26–28.

16. Краснов Д.В. Остеопластическая торакопластика, дополнен-
ная установкой эндобронхиального клапана, в комплексном лече-
нии больных распространенным фиброзно-кавернозным туберкуле-
зом легких: автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра мед. наук: 
спец. 14.00.27 «Хирургия» / Д.В. Краснов. – Барнаул, 2011. – 46 с.

17. Лаптев А.Н. Торакопластика при химиорезистентном тубер-
кулезе легких / А.Н. Лаптев // Актуальные проблемы пульмоноло-
гии. Медицинская панорама. – 2004. – №10. – С. 33.

18. Лаптев А.Н. Отдаленные результаты экстраплевральной то-
ракопластики у больных деструктивным химиорезистентным ту-
беркулезом легких // 15-й Национальный конгресс по болезням ор-
ганов дыхания. – М., 2005. – С. 178.

19. Левин А.В. Щадящая коллапсохирургия / Левин А.В., Кага-
ловский Г.М. – Барнаул, 2000. – 120 с.

20. Лечебная и корригирующая торакопластика в лечении поли-
химиорезистентных форм туберкулеза легких и эмпиемы плевры: 
метод. пособие для врачей / Б.В. Радионов, Ю.Ф. Савенков, И.А. Ка-
лабуха [и др.]. – К., 2008. – 32 с.

Список використаних літературних джерел



87

21. Место торакопластики в хирургическом лечении тубер-
кулеза легких / Н.С. Опанасенко, А.В. Терешкович, В.Б. Бычков-
ский, М.И. Калениченко // Матеріали міжнар. наук.-практич. конф. 
«Сучасні проблемы торакальної хірургії», Кіровоград 21–22 жовтня 
2010. Ч. 1.– Кіровоград, 2010. – С. 70–71.

22. Наумов В.Н. Торакомиопластические операции в хирургии 
туберкулеза легких / В.Н. Наумов, А.Я. Шайхаев, В.В. Тестов // 
Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. – 1991. – № 7. – С. 46–48.

23. Поpханов В.А. Торакопластические операции в современной 
легочной хирургии / В.А. Поpханов // Хирургия грудной стенки и 
лечение кардиоспазма: тез. докл. 8-го расширенного пленума про-
блемной комиссии «Грудная хирургия». – Рига, 1990. – С. 73–74.

24. Радионов Б.В. Состояние и перспективы фтизиохирургии в 
Украине / Б.В. Радионов // Главный врач. – 2003. – № 2. – С. 63–66.

25. Репин Ю.М. Хирургия отягощенных форм туберкулеза лег-
ких / Ю.М. Репин. – Л.: Медицина, 1984. – 232 с.

26. Торакопластика / Б.В. Радіонов, Ю.Ф. Савенков, І.Д. Дужий, 
І.А. Калабуха [та ін.]. – Д.: Дніпро-ВАЛ, 2007. – 181 с.

27. Экстраплевральный селективный баллонный коллапс лег-
кого – новый метод хирургического лечения распространенного 
деструктивного туберкулеза легких / Б.М. Асанов, Д.Б. Гиллер, 
Д.В. Янго ленко, Д.Г. Слободин // Туберкулез и болезни легких. – 
2011. – № 4. – С. 40–41.

Список використаних літературних джерел



88

пеРелІК УМОВНих пОЗНАчеНь, СиМВОлІВ,  
ОДиНиць, СКОРОчеНь І теРМІНІВ

ВДтБ         – вперше діагностований туберкульоз
ВДтБ Нл –  вперше діагностований туберкульоз, неефективне 

лікування 
ВООЗ        – Всесвітня організація охорони здоров’я
Дестр+      – наявність деструкції
Гіст+         – гістологічно підтверджений туберкульоз 
еКГ           – електрокардіограма
ЖЄл          – життєва ємність легенів
Кат            –  категорія диспансерного нагляду хворого на тубер-

кульоз
Ког             – когорта 
Кт              – комп’ютерна томографія
К+              –  культуральне дослідження позитивне на мікобак-

терії туберкульозу
К               –  культуральне дослідження негативне на мікобак-

терії туберкульозу
МБт          – мікобактерії туберкульозу
МБт+        –  виділення мікобактерій туберкульозу з харкотин-

ням у хворих
МРтБ        – мультирезистентний туберкульоз
М+             – мазок позитивний на мікобактерії туберкульозу 
М              – мазок негативний на мікобактерії туберкульозу
ОГп          – органи грудної порожнини
ОФВ1         – об’єм форсованого видиху за першу секунду
пРтБ        – поширено-резистентний туберкульоз
РтБ           – рецидив туберкульозу
тМ             – томограма
ФЗД           – функція зовнішнього дихання
ФКтл       – фіброзно-кавернозний туберкульоз легенів
хВл           – хвилинна вентиляція легень
хтБ           – хронічний туберкульоз 
XDR          – extremali drag resistation

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів
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вступ

РОЗДІЛ II

ВСтУп
У 1991 році Асамблея Всесвітньої організації охорони здоров’я 

прийняла резолюцію про визнання туберкульозу найбільшою гло-
бальною проблемою в галузі охорони здоров’я та запровадила з 
1994 року глобальну стратегію контролю за туберкульозом, пізніше 
названу DOTS (Directly Observed Treatment, Short-course). Незважа-
ючи на певні досягнення світової спільноти у вибраному напрям-
ку, ситуація лишається вкрай складною. На сьогодні у світі близько 
2 мільярдів населення інфіковано МБТ, кожні 5 секунд фіксується 
новий випадок захворювання на туберкульоз, та кожні 15 секунд – 
смерть від цього захворювання. Щорічно виявляється 8,8 мільйона 
нових хворих, з них 3,9 мільйона – з бактеріовиділенням.

У 1995 році в Україні зареєстрована епідемія туберкульозу, яка 
і до сьогодні зберігає загрозливі масштаби. На теперішній момент 
туберкульоз в Україні є серйозною медичною і соціальною пробле-
мою. Нині туберкульоз в Україні є найпоширенішою інфекційною 
хворобою, посідаючи перше місце в структурі смертності людей від 
інфекційної патології.

Туберкульоз в Україні значно помолодшав: 67,4% вперше захво-
рілих на туберкульоз складають особи найбільш працездатного і ре-
продуктивного віку – від 20 до 50 років, однак зріст захворюваності 
туберкульозом спостерігається в усіх вікових групах.

Спостереження та лікування хворих на туберкульоз проводиться 
згідно з діючими нормативними документами і міжнародними стан-
дартами. У роботу лікувально-профілактичних закладів впровад-
жується DOTS-стратегія згідно з наказом МОЗ України від 15 листо-
пада 2005 року № 610 «Про впровадження в Україні адаптованої 
DOTS-стратегії» та відповідно до наказу управління охорони здо-
ров’я від 23 січня 2006 року № 23 «Про впровадження в Херсонській 
області DOTS-стратегії».
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Головні цілі та задачі стратегії DOTS: виявити 70% всіх хворих, 
що виділяють МБТ, та вилікувати не менше 85% вперше виявлених 
бацилярних хворих. Пацієнти, в яких настало стійке припинення 
бактеріовиділення (підтверджене двократним негативним результа-
том бактеріоскопії), вважаються вилікуваними. Хворі, які початко-
во не виділяли МБТ, або в яких припинення бактеріовиділення не 
підтверджено двократною бактеріоскопією, але закінчивших повний 
курс хіміотерапії, вважаються такими, що завершили лікування. З 
огляду на те, що стратегія DOTS у першу чергу спрямована на пере-
ривання епідемії, інші параметри виліковування хворих – загоєння 
деструкції, розповсюдженість і локалізація залишкових змін – до 
уваги не беруться.

Таким чином, з урахуванням вимог діючих нормативних до-
кументів, цілей програми DOTS та, власне, здорового глузду, ре-
зервом покращення епідеміологічної ситуації в Україні та зада-
чею мережі лікувальних фтизіатричних закладів є покращення 
результатів лікування хворих на туберкульоз легень і, в першу чер-
гу, хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз, 
що виділяють МБТ.

Залишкові зміни після завершення лікування мають важливе 
значення для подальшої реабілітації хворого, компенсації функцій 
зовнішнього дихання, вірогідності рецидиву захворювання. Згідно з 
додатком 5 наказу МОЗ № 385 «Про затвердження Інструкцій щодо 
надання допомоги хворим на туберкульоз» від 09.06.2006 залишкові 
зміни класифіковано на 2 групи: малі (кальциновані лімфатичні 
вузли розміром менше 1 см; одиничні – до 5 – інтенсивні, чітко 
окреслені вогнища, розміром менше 1 см; фіброз у межах 1 сег-
менту; запаяні синуси, міжчасткові шварти, плевродіафрагмальні і 
плевромедіастинальні зрощення, плевроапікальні і плеврокостальні 
нашарування шириною до 1 см з кальцинацією плеври чи без неї, 
одно- чи двосторонні) та великі (включаючи поєднання двох і більш 
ознак, що характерні для малих залишкових змін). Подібна спрощена 
схема мало прийнятна для аналізу колапсотерапевтичного лікування 
хворих на туберкульоз легень. Більш доцільно використання  
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класифікації В.С. Гавриленка 1997 р., яка дозволяє навести більш 
детальну характеристику змін у легенях після лікування з приводу 
туберкульозу.

Вказана класифікація включає 6 типів залишкових змін: I тип – 
відсутні рентгенологічні залишкові зміни; II тип – поодинокі дрібні 
звапнені вогнища, обмежений 1–2 сегментами фіброз, поодинокі 
рубцеві зміни, незначні плевральні нашарування; III тип – множинні 
дрібні щільні вогнища, розповсюджений фіброз, фіброторакс, ви-
ражений плевропневмосклероз з бронхоектазами, розповсюджені 
плевральні нашарування; IV тип – поодинокі осумковані щільні фо-
куси більше 1 см на фоні обмеженого фіброзу; V тип – залишкова 
порожнина розпаду або санована порожнина; VI тип – залишкові 
зміни після хірургічного втручання – торакопластика, кавернотомія, 
післярезекційні ускладнення; при резекціях у межах 1–2 сегментів 
та неускладненому перебігу залишкові зміни класифікують по І або 
ІІ типу.

Включення до комплексного лікування хворих відносно рідко 
використованих на сьогодні методів колапсотерапії (штучного пнев-
мотораксу та пневмоперитонеуму) може суттєво покращити резуль-
тати лікування хворих на туберкульоз легень.

Таким чином, очевидно, що підвищення ефективності лікування 
хворих на туберкульоз легень є актуальною задачею. Підвищити 
ефективність комплексного лікування вказаної групи хворих мож-
ливо за рахунок використання колапсотерапевтичних методик: 
штучного пневмотораксу і пневмоперитонеуму.



92

роЗДІЛ 2

ГЛава 1

СВІтОВий ДОСВІД КОлАпСОтеРАпІї  
У хВОРих НА тУБеРКУльОЗ леГеНь

Застосування колапсотерапевтичних методик (штучного пневмо-
тораксу і пневмоперитонеуму) для лікування хворих на деструктив-
ний туберкульоз легень завдячує визначним результатам клінічної 
спостережливості. Поодинокі випадки покращення перебігу тубер-
кульозу легень при спонтанному пневмотораксі помічено різними 
дослідниками ще в кінці XVIII століття (Burry, 1770), що дало 
підстави у 1820 році фізіологу Р. Керсону (Carson) зробити висно-
вок про можливість використання стиснення легені з лікувальною 
метою. У 1842 році професор Петербурзької медико-хірургічної 
академії К.К. Зайдліц запропонував лікувати туберкульоз легень 
штучним пневмотораксом. Він писав: «Посредством искусственно 
произведенного пневмоторакса можно ограничить начинающееся 
бугорковое состояние легких и через это проложить единственный 
путь натуре к исцелению от этой болезни».

Засновником колапсотерапії справедливо вважають італійського 
лікаря К. Форланіні (Forlanini), який у 1882 році теоретично довів 
доцільність накладання штучного пневмотораксу при туберкульозі 
легень, а в 1894 році опублікував перші позитивні результати його 
застосування та навів перший опис методики. На той час застосу-
вання штучного пневмотораксу вважалось досить серйозним втру-
чанням і лише з втіленням методів рентгенологічного контролю та 
запропонованого Д. Заугманом (Saugmann) методу вимірювання 
інтраплеврального тиску водяним манометром, колапсотерапія по-
чала все частіше застосовуватися в практиці.

Загальне визнання, як ефективний метод лікування хворих на  
туберкульоз легень, штучний пневмоторакс отримав після Міжна-
родного з’їзду лікарів-фтизіатрів у Римі в 1912 році. За умови 
надійного рентгенологічного контролю та систематичного вимірю-
вання внутрішньоплеврального тиску використання пневмотораксу 
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з лікувальною метою стало безпечним, а його ефективність дозволи-
ла А.Я. Штернбергу в 1927 році характеризувати штучний пневмото-
ракс як «… самое крупное завоевание в борьбе с тяжелым туберку-
лезом легких... и как самое большое практическое достижение за все 
время существования рациональной медицины».

Вже перше узагальнення досвіду визначило необхідність 
роз ділення плевральних зрощень, які заважали колапсу легені. 
Фіксація легеневої тканини не тільки зменшувала ефективність 
пневмотораксу, але і викликала ризик пошкодження легеневої 
тканини, можливість кровотечі та інших ускладнень. Після ви-
находу торакоскопії шведським терапевтом Г.Х. Якобеусом 
(Jacobaeus) та запровадження в 1913 операції торакокаустики 
(внутрішньоплеврального перепалювання зрощень) частота вико-
ристання штучного пневмотораксу значно зросла.

Незважаючи на накопичення досвіду та вдосконалення апарату-
ри, досягнути повного перепалювання всіх зрощень не вдавалось, за 
даними А.Н. Розанова (1949), ефективність операції Г.Х. Якобеуса 
не перевищувала 54–62%. У хворих, в яких не вдавалось досягнути 
повноцінного колабування легені, штучний пневмоторакс не дозво-
ляв отримати бажаного клінічного ефекту.

Штучний пневмоторакс, незважаючи на певні труднощі, здо-
буває все більше прихильників, і протягом 1913–1948 років він є, 
власне, основним методом лікування хворих на деструктивний ту-
беркульоз легень. Не маючи змоги іншими чинниками вплинути на 
перебіг хвороби, штучний пневмоторакс підтримували впродовж  
3–5 років, що дозволило значно покращити результати лікування. 
Колапсотерапія в той час суттєво змінила долю хворих – вони от-
римали шанс на виліковування.

Пневмоперитонеум – введення газу в черевну порожнину з 
лікувальною метою – як метод виникає наприкінці ХІХ століття, та-
кож базуючись на спостереженнях хірургів за сприятливим перебігом 
туберкульозних перитонітів після лапаротомії. У серпні 1880 року 
російський хірург Л.М. Варнек вперше виконав лапаротомію саме 
з такою метою. З часом лікарі переконались, що введення повітря 
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через прокол черевної стінки може адекватно замінювати травма-
тичну лапаротомію. У 1893 році В. Мозерінг-Моргоф (Mosering-
Moorhof) повідомив про перший випадок успішного використан-
ня пневмоперітонеуму для лікування туберкульозного перитоніту 
у дитини 4 років. У січні 1912 року київський лікар Є. Вебер за-
пропонував ввести в черевну порожнину повітря для отримання 
рентгенологічного зображення внутрішніх органів. Незалежно від 
нього, в тому ж році німецький лікар Лорей вперше виконав рент-
генограму хворому з цирозом печінки, замінивши рідину з черевної 
порожнини газом. З 1919 до 1926 року у вигляді монографій, жур-
нальних публікацій та анотацій виходять 223 роботи стосовно пнев-
моперитонеуму. Стрімке накопичення досвіду дозволило розробити 
безпечні методи накладання пневмоперитонеуму, визначитися з по-
казаннями до його застосування.

У 1938 році, на основі спостереження за 50 тяжкохворими 
на туберкульоз кишечника, А.Я. Цигельник вперше принципово 
формулює концепцію своєчасного початку лікування: «Как общее 
правило, необходимо отметить, что чем более распространен про-
цесс в кишечнике и в легких, тем хуже и менее длительно действие 
пневмоперитонеума… Теперь мы начинаем лечить больных с пнев-
моперитонеума, к которому добавляем остальные способы…».

Можливість використання пневмоперитонеуму для лікування хво-
рих на туберкульоз легень вперше з’ясована в 1931 році А.Д. Бенйе 
(Banyai), який проаналізував дані про симптоматичне покращення 
легеневого процесу при лікуванні туберкульозу черевної порожни-
ни. У 1938 році він узагальнив досвід лікування вже 220 випадків 
та сформулював показання до застосування пневмоперітонеуму при 
лікуванні хворих на туберкульоз легень.

У 1947 році М.Є. Морозов узагальнив семирічний досвід Інсти-
туту туберкульозу АМН СРСР. Зі 143 випадків важкого туберкульо-
зу легень при застосуванні пневмоперітонеуму значне покращення 
відмічено в 32% випадків, незначне покращення – в 27%, без змін –  
в 23%, погіршення – в 18%. Дані С. Роджера та співавторів (Rog-
er, 1947) на основі аналізу 58 публікацій узагальнюють результати  
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лікування з використанням пневмоперитонеуму у 710 хворих на ту-
беркульоз легень: у 13,5% досягнуто загоєння деструкції, у 14,1% – 
зменшення розмірів каверн та розсмоктування інфільтрацій з обох 
боків, у 17,3% відмічалось значне покращення за рахунок знижен-
ня інтоксикації та поліпшення рентгенологічної картини, у 55,1% 
задовільних результатів не отримано.

У 1949 році I.О. Шаклеін аналізує власні результати лікування 
341 хворого та робить висновок, що пневмоперитонеум є 
самостійним видом колапсотерапії, який жодною мірою не заміняє 
інші її види. С. Нетцер (Netzer, 1951), аналізуючи результати 
лікування 246 хворих, що лікувались пневмоперитонеумом з 1937 
до 1947 року, робить висновок, що при легеневому туберкульозі 
пневмоперітонеум за віддаленими результатами (ефективність до 
81%) не поступається штучному пневмотораксу, а ускладнення да-
ного методу спостерігаються рідше та менш небезпечні.

Починаючи з 1948 року, після початку активного застосування 
протитуберкульозної хіміотерапії, обидва методи колапсотерапії 
доповнюються етіотропним лікуванням. Одночасне застосування 
антибактеріальних препаратів (стрептоміцин, фтивазид, ПАСК) 
значно покращило результати лікування хворих.

Поступово відчуття успіху від застосування комплексної анти-
мікробної терапії в лікуванні вперше діагностованого туберкульозу 
легень та незаперечні досягнення торакальної хірургії витісняють 
колапсотерапевтичні методики. На наступні три десятиліття 
кількість публікацій щодо застосування штучного пневмотораксу та 
пневмоперитонеуму стрімко зменшується, в практичній діяльності 
протитуберкульозних закладів настають «сутінки колапсотерапії».

На сучасному етапі погіршення епідемічної ситуації, значне 
збіль шення частоти випадків швидко прогресуючого туберкульо-
зу легень з великим первинним розповсюдженням ураження та 
числен ними порожнинами розпаду змушують до пошуку варіантів 
покращення результатів лікування хворих з деструктивними форма-
ми легеневого туберкульозу.
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Недостатня ефективність медикаментозної терапії при суттєво-
му зростанні економічних витрат на лікування відновила інтерес до 
застосування колапсотерапевтичних методик, при неефектив ності 
попереднього лікування, полірезистентності мікобактерій туберку-
льозу та значному поширенні легеневого ураження.

З огляду на історію розвитку колапсотерапевтичних методів, 
штучний пневмоторакс завжди вважався максимально ефективним 
втручанням. Відсутність загальноприйнятої класифікації тубер-
кульозу на ранніх етапах розвитку методу уне можливлює аналіз 
результатів досить значної кількості матеріалів через його досить 
довільне групування. У подальшому ефективність комплексного 
лікування з використанням колапсотерапії у хворих на деструктив-
ний туберкульоз легень за даними різних авторів значно коливалась.

А.В. Бедрин зі співавторами (1974) приводять аналіз лікування 
160 хворих, з яких у 100 туберкульоз легень було виявлено вперше, у 
13 відмічалась реактивація процесу, а 53 мали хронічний туберкульоз. 
Комплексне лікування із застосуванням штучного пневмотораксу, 
проведене у 46% хворих, протягом 6–8 місяців призвело до «значно-
го покращання» у 94%, «покращання» – 3%, порожнини розпаду та 
бактеріовиділення залишилось у 3% хворих. У групі хворих на хроніч-
ний туберкульоз загоєння каверн та припинення бактеріовиділення 
досягли у 75,5% випадків, припинення бактеріовиділення та наявність 
каверни наприкінці лікування спостерігалось у 17%, а у 7,5% хворих 
позитивної динаміки не отримано.

У той же час I.Г. Урсов (1992) відмічає припинення бактеріовиді-
лен ня та закриття каверн у 98% випадків протягом 2 місяців комплекс-
ного лікування з внутрішньовенним введенням протитуберку льоз-
них препаратів та застосуванням штучного пневмотораксу у хво рих 
на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень.

Показаннями для накладення штучного пневмотораксу були 
наступні стани при:

–  інфільтративному або вогнищевому туберкульозі верхньої 
частки та VI сегмента легень у фазі розпаду;
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–  обмеженому дисемінованому туберкульозі верхньої частки та 
VI сегмента легень у фазі розпаду;

–  кавернозному туберкульозі давністю до 2 років з порожнина-
ми розпаду менше 4 см;

–  кровотечах зі свіжих порожнин розпаду при неможливості 
провести хірургічне втручання.

Протипоказаннями для накладання штучного пневмотораксу 
були розцінені такі стани як:

– туберкуломи;
– казеозна пневмонія;
– фіброзно-кавернозний туберкульоз;
–  циротичний туберкульоз;
–  каверни більше 4 см, або розташовані в циротичних ділянках 

легені;
–  роздуті субплевральні каверни внаслідок загрози перфорації 

каверни з розвитком емпієми;
–  зарощення плевральної порожнини (попередні хірургічні втру-

чання, адгезивний плеврит тощо);
–  стійке (два тижні неефективного лікування з використанням 

ендоскопічних методик) порушення прохідності бронхів – 
часткові або сегментарні ателектази, блоковані каверни;

–  декомпенсована серцево-дихальна недостатність (амілоїдоз, 
емфізема легень, професіональний пневмоконіоз, легеневе 
серце, ІХС: стенокардія ІІІ–ІV ФК, стійкі порушення ритму, 
постінфарктний кардіосклероз, гіпертонічна хвороба ІІ–ІІІ 
стадій та ін.).

З.Д. Репницька, Т.I. Нечаєва (1975) вказують на необхідність ком-
плексного лікування серед вперше виявлених хворих на деструктив-
ний туберкульоз в 46–50% випадків. За їхніми даними ефективність 
лікування у 400 хворих вказаної категорії підвищилась з 76% при 
одній антибактеріальній терапії до 96–97% при використанні в ком-
плексному лікуванні штучного пневмотораксу в показаних випадках.

I.Г. Урсов зі співавторами (1993) наводять дані про ліквідацію 
каверн у 85–89% хворих на туберкульоз легень, а припинення  
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бактеріо виділення – у 95–97% випадків при своєчасному засто суванні 
комплексного лікування, що передбачало інтермітуючу ХТ, аерозоль-
не введення лікарських засобів, короткотривалий (2–3 міс.) штучний 
пневмоторакс. При неефективності вказаного комплексу лікування 
протягом 5–6 місяців, хворі підлягали хірургічному лікуванню.

Л.А. Галицький та співавтори 2002 проаналізували результати 
комплексного лікування з використанням штучного пневмотораксу 
у 30 хворих на вперше діагностований туберкульоз. Автори спосте-
рігали загоєння деструкції через 3–4 місяці застосування штучного 
пневмотораксу у 90% випадків, а припинення бактеріовиділен ня –  
у 100%. У той час у 20 хворих контрольної групи, що отримували 
загальноприйняте лікування через 10 місяців лікування, закриття 
каверн відмічалось в 15%, а бактеріовиділення припинилось у 75%. 
Автори акцентують, що клінічне виліковування деструктивного ту-
беркульозу в основній групі досягалося на 3–4 місяці раніше.

В.А. Соколов та співавтори (2002) приводять результати ліку-
вання 73 хворих на вперше діагностований деструктивний тубер-
кульоз легень, у 38 з них лікування проводилось з використанням 
штучного пневмотораксу на фоні індивідуалізованої хіміотерапії, а у 
35 – лише з використанням хіміотерапії. Більше 65% хворих належа-
ли до вікової категорії 20–60 років. Резистентність МБТ виявлена в 
28,9% хворих першої групи та 25,7% хворих другої групи. Тривалість 
штучного пневмотораксу склала в середньому 3,3+1,1 місяці. Через 
рік лікування припинення бактеріовиділення в першій групі досягну-
то в 100% випадків, у другій – в 71,4%; загоєння деструкції – в 94,7% 
та 57,1% відповідно; клінічно здорові – 91,4% та 68,2% відповідно.

О.В. Осадча та співавтори (2002), аналізуючи результати ліку-
вання 100 хворих у віці 20–60 років з бактеріовиділенням рези-
стентних МБТ, повідомляють, що через 6 місяців лікування в групі з 
використанням штучного пневмотораксу припинення бактеріовиді-
лення досягнуто у 88% хворих, а загоєння деструкції – у 48%; в той 
час як без штучного пневмотораксу ті ж самі показники склали 50% 
та 16% відповідно.
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В.I. Чуканов та співавтори (2004) відмічали через 12 місяців 
комплексного лікування з використанням штучного пневмоторак-
су припинення бактеріовиділення у 88,7% та загоєння деструкції 
у 86,8% хворих на деструктивний туберкульоз легень з множин-
ною стійкістю МБТ, що майже вдвічі перевищувало ефективність 
лікування тільки резервними протитуберкульозними препаратами.

За роки використання штучного пневмотораксу у значної кіль-
кості хворих спостерігали ситуацію, коли каверна ніби «висить» на 
зрощенні, перешкоджаючи її колапсу. Це вимагало корекції неефек-
тивного пневмотораксу шляхом руйнування плевральних зрощень.

Зрозуміло, що відкрите розділення плевральних зрощень не 
могло задовольнити лікарів внаслідок занадто великої опе раційної 
травми та високого відсотка ускладнень після такого втручання. 
Метод торакоскопії був започаткований у 1910 році, коли шведський 
терапевт H.C. Jacobaeus за допомогою цистоскопа вперше оглянув 
плевральну порожнину у двох хворих з ексудативним плевритом. У 
1913 році автор запропонував гальванокаутер, за допомогою якого 
була виконана перша торакокаустика – внутрішньоплевральне пере-
палювання зрощень під контролем оптичного торакоскопа, яка на-
звана операцією Якобеуса.

Вже при перших операціях торакокаустики стала очевидною 
необ хідність визначення локалізації, форми та гістологічної будови 
зрощень та визначення безпечних методик їх перепалювання. Ви-
вчення патологічної анатомії плевральних зрощень дозволило Г. Ма-
уреру (Maurer) запропонувати свою класифікацію, що не втратила 
певного значення і на сьогодні. Він виділяв 4 типи зрощень:

– І тип утворюється з міжплевральної сполучної тканини, має 
практично прямий кут прикріплення до плеври та легеневої тка-
нини, при накладенні пневмотораксу утворює шнуровидні або 
мембранозні зрощення;

– ІІ тип утворюється з вогнища на костальній плеврі, при-
кріплення до плеври з пологими краями, костальна плевра і 
внутрішньогруднa фасція щільно фіксовані до грудної стінки;
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– ІІІ тип утворюється з вогнища в легені, майже прямий кут 
прикріплення до плеври, пологий перехід до легеневої ткани-
ни, практично завжди між грануляційною і сполучною тканиною 
зустрі чаються мікобактерії, при накладенні пневмотораксу виника-
ють конусоподібні зрощення за рахунок легеневої тканини, що мо-
жуть включати в себе край каверни;

– IV тип – зрощення з численних поверхневих вогнищ, які при 
накладанні пневмотораксу мають вигляд «піщаного годинника», 
включають в себе характеристики ІІ і ІІІ типів, довжина зрощення 
залежить від еластичності втягнутих в процес тканин.

З огляду на практичну значимість М.Г. Стойко розділяв плев-
ральні зрощення наступним чином:

–  зрощення, при яких торакоскопічне перепалювання (в розумін-
ні власне операції Якобеуса) неможливе;

–  зрощення, що можуть бути розділені, в свою чергу, діляться на 
тяжеподібні (округлі, стрічкоподібні, трикутні, чотирикутні, 
тощо) та мембранозні (1949).

Пізніше А.Н. Розанов навів власну класифікацію, яка часто 
зустрічається в літературі і дотепер:

– круглі зрощення;
– мембранозні;
– площинні (справжні та площиноподібні, що мають вільні краї);
– комбіновані.
Ефективність торакокаустики поступово зростала – 33,9% – в 

1923 році (W. Unverricht), 54,0% – в 1933 році (К.Д. Єсипов), 62,0% – 
в 1937 році (М.Г. Стойко) – за рахунок технічного вдосконален-
ня інструментів та накопичення досвіду в провідних наукових та 
лікувальних закладах. Суттєвим досягненням того часу було запро-
поноване Л.К. Богушем гідравлічне препарування коротких масив-
них плевральних зрощень, що були раніше недоступні для каус-
тики по методу Г.Х. Якобеуса. Використання методу Л.К. Богуша 
підвищило ефективність операції руйнування зрощень до 74–76%.

Однак повного перепалювання зрощень досягти вдавалось да-
леко не завжди: оптичні торакоскопи того часу мали обмежене поле 
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зору з низькою роздільною чіткістю, зона термічного пошкодження 
тканини каутером могла досягати 1–1,5 см, одночасні маніпуляції 
оптичним торакоскопом і каутером супроводжувались певними 
труднощами через нефізіологічне положення оператора.

Справжня революція в технічному забезпеченні ендоскопічної 
хірургії відбулась в 90-х роках минулого століття з появою мініатюр-
них відеосистем з високою чіткістю зображення та якісною 
передачею кольору, спеціальних ендоскопічних інструментів 
різного призначення. Переваги відеоендоскопічних втручань на 
сьогодні незаперечні – невеликий хірургічний доступ і малий 
травматизм, мінімальна крововтрата і больова реакція, корот-
кий післяопераційний період, радикальність, що не поступається 
відкритим операціям, стерилізація ендоскопічних інструментів 
надійніше обробки рук будь-яким способом, активна участь асис-
тента, економічна привабливість за рахунок скорочення термінів 
стаціонарного лікування.

Для визначення характеру та уточнення локалізації необхідно 
про водити рентгенографію в прямій та боковій проекціях, пошарова 
томографія або СКТ додаткової інформації з цього приводу не надають.

Показаннями до відеоторакоскопічного розділення зрощень ма-
ють бути всі випадки їх виявлення при накладенні ШП, навіть якщо 
можна досягти необхідного об’єму колапсу легені. Плевральні зро-
щення заважають рівномірному колабуванню легені, викликають 
травмування легеневої паренхіми при дихальних рухах, створюють 
загрозу напруженого пневмотораксу або кровотечі при розриві, ста-
ють причиною рецидивів після припинення, здавалось, клінічно 
ефективного штучного пневмотораксу.

Впровадження в повсякденну роботу торакальних відділень 
відеоторакоскопії значно зменшило кількість ускладнень при прове-
денні втручань у плевральній порожнині, практично виключило 
вірогідність «неефективної торакокаустики» та забезпечило широке 
використання методики в усіх регіонах України.

Активний розвиток відеоторакоскопії співпав з періодом від-
носно рідкого використання штучного пневмотораксу в лікуванні 
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хворих на туберкульоз. Певну негативну роль відігравала і тенденція 
відокремлення відеоендоскопічних хірургів в окремі відділення, 
створення центрів «одного методу». Нечисленні публікації вико-
ристання відеоторакоскопії в хірургічному лікуванні туберкульозу 
зазвичай присвячені діагностичним можливостям, резекційним ме-
тодам та лікуванням ускладнень.

Широке застосування штучного пневмотораксу в «доантибак-
теріальну еру» довело його велике практичне значення.

Узагальнюючи наведені дані можна стверджувати, що викорис-
тання штучного пневмотораксу в комплексному лікуванні хворих 
на туберкульоз легень може підвищувати його ефективність на 
20–25%, сприяє більш швидкому загоєнню каверн та припиненню 
бактеріовиділення.
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ГЛава 2

РОль штУчНОГО пНеВМОтОРАКСУ  
В КОМплеКСНОМУ лІКУВАННІ хВОРих  

НА ДеСтРУКтиВНий тУБеРКУльОЗ леГеНь
Доцільність застосування ШП визначали на засіданні ЛКК че-

рез 1,5–2 місяці після початку стаціонарного лікування хворого 
при збереженні ознак активного запалення, наявності деструкції, 
збереженні бактеріовиділення, особливо при наявності супутніх   
захворювань, що ускладнювали проведення антибактеріальної 
терапії, та у випадках негативної рентгенологічної динаміки.

Перед накладенням ШП у всіх хворих проводили обов’язковий 
об’єм дослідження: оглядова та бокова рентгенографія, томографія, 
бронхоскопія. Додаткові обстеження залежали від характе-
ру та наявності супутньої патології. При одночасному ураженні 
як легеневої паренхіми, так і слизової бронхів, що зустрілось у 
проведеному дослідженні у 13 хворих (32,5+7,4%), кожний ви-
падок розглядався індивідуально – при спільному перегляді 
відеозапису бронхоскопії закріпленим лікарем разом з лікарем-
бронхологом. Об’єктивно визначивши ступінь та характер змін у 
бронхах, інфільтративні зміни слизової бронхів без порушення їх 
прохідності, ми не вважали протипоказанням до проведення колап-
сотерапевтичних методик, оскільки відмічали позитивну динаміку 
у 11 (84,6+10,0%) хворих з 13 при проведенні ШП як у паренхімі 
легені, так і в слизовій бронхів.

Місце пункції плевральної порожнини визначали за рентгено-
логічними та фізикальними даними, як правило, в IV–V міжребер-
ному проміжку по середній підпахвовій лінії по верхньому краю 
нижче розташованого ребра перпендикулярно до шкіри. Повітря в 
плевральну порожнину вводилось пневмотораксним апаратом у про-
цедурному кабінеті. Під час першої інсуфляції вводили 250–300 мл 
повітря та виконували контрольну пряму рентгенографію ураженої 
половини грудної клітки для оцінки наявності плевральних зро-
щень. При їх відсутності наступного дня вводили 300–400 мл,  
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а через день – ще 300–400 мл повітря. У кінці кожної інсуфляції 
переконувались у тому, що в плевральній порожнині зберігається 
розрідження як при вдиху, так і при видиху (-4/-3, -3/-2 см водно-
го стовпчика). Після третьої маніпуляції виконували оглядову 
рентгенограму для визначення повноцінності ШП. У подальшо-
му «підтримуючі» інсуфляції проводяться один раз на тиждень в 
об’ємі від 400 до 600 мл. Їх частота і об’єм повітря визначають-
ся на основі фізикальних даних, результатів рентгенологічного 
дослідження та показань манометра.

Припинення ШП можливо після загоєння деструкції, при 
зникненні запальних змін в легені та мало інтенсивних вогнищ 
відсіву. Термін підтримання ШП в стаціонарі не має перевищу-
вати 6–8 місяців. При відсутності ефекту за цей період необхідно 
консультувати хворого на ЛКК за участю торакального хірурга для 
вирішення питання про показання до хірургічного втручання. При-
пинення ШП проводили поступово, зменшуючи кількість повітря 
при інсуфляціях та подовжуючи інтервали між ними. За раху-
нок цього попереджувалось виникнення ексудації в плевральній 
порожнині, легше проходили адаптація дихальної та серцево-
судинної системи до відновлення нормальних умов діяльності.

При аналізі результатів лікування хворих із застосуванням ШП 
термін стаціонарного лікування склав у середньому 175,6+12,4 
ліжко-днів. Переносимість колапсотерапії у всіх пацієнтів була за-
довільною, ускладнень не спостерігали. Припинення бактеріови-
ділення досягнуто у 39 хворих (97,5+2,5%), загоєння деструкції – 
у 35 (87,5+5,2%). Середній термін припинення бактеріовиділення 
склав 40,8+3,1 дня, а закриття порожнин розпаду – 146,1+9,8 дня. У 
групі контролю без штучного пневмотораксу термін стаціонарного 
лікування склав 222,8+12,8 ліжко-дні. Після проведеного лікуван ня 
припинення бактеріовиділення досягнуто у 30 (75,0+6,7%) хворих, 
закриття каверн – у 25 (62,5+7,7%). Середній термін припинення 
бактеріовиділення – 54,9+3,4 дня, загоєння деструкції – 186,6+ 13,5 
дня (табл. 2.2.1).
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таблиця 2.2.1
результати лікування в групах ШП та контролю

Показники Група ШП Контрольна група
Стаціонарне лікування

(ліжко-днів) 175,6±12,4* 222,8±12,8*

Припинення 
бактеріовиділення 39 (97,5±2,5%)* 30 (75,0±6,7%)*

Закриття порожнин 
розпаду 35 (87,5±5,2%)* 25 (62,5±7,7%)*

Припинення 
бактеріовиділення (дні) 40,8±3,1* 54,9±3,4*

Термін закриття по-
рожнин  

розпаду (дні)
146,1±9,8* 186,6±13,5*

* – відмінність середніх та часток у групах достовірна (р<0,05)

Як приклад комплексного підходу до застосування ШП мож-
на навести історію хвороби пацієнта Р., 1958 року народження 
(історія хвороби № 1845), госпіталізованого 06.11.2004 р. з приводу 
інфільтративного туберкульозу S6 лівої легені у фазі інфільтрації та 
розпаду (рис. 2.2.1).

рис. 2.2.1. рентгенограми пацієнта р. при госпіталізації
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Захворів близько 2 місяців тому, початок захворювання пов’язує 
з переохолодженням. Алкоголем не зловживає, палить близько 20 
сигарет на день. Контакт з хворими на туберкульоз заперечує.

Хворий отримував антимікобактеріальну (HRЕZS) та патогене-
тичну терапію, однак з урахуванням збереження ознак інтокси кації, 
виділення МБТ, значної зони інфільтрації навколо розпаду прийнято 
рішення про застосування колапсотерапії. 25.11.04 р. накладено ШП 
ліворуч 300 мл, наступного дня – 500 мл. Інсуфляції переніс задовільно, 
ускладнень не було. На контрольній рентгенограмі виявлено неефек-
тивність пневмотораксу внаслідок плевральних зрощень. Хворий 
переведений до відділення торакальної хірургії, де 03.12.04 виконано 
перепалювання зрощень (рис. 2.2.2). На другій рентгенограмі видна 
помірна підшкірна емфізема, інших ускладнень не було.

рис. 2.2.2 Стан легені пацієнта р. до та після перепалювання зрощень

Через чотири дні хворий переведений до фтизіатричного від-
ділення для подальшого лікування. Інсуфляції проводились один 
раз на тиждень по 400–500 мл. ШП підтримувався до ІІІ. 2004 р. 
Припинення бактеріовиділення досягнуто через 1,2 місяці з по-
чатку лікування, закриття порожнини розпаду – через 3,2 місяці 
з початку лікування. Виписаний у задовільному стані 12.03.05 р.  
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(127 ліжко-днів) для подальшого амбулаторно-контрольованого 
лікування під наглядом фтизіатра за місцем проживання (рис. 2.2.3).

рис. 2.2.3. рентгенологічна картина пацієнта р. при виписці

Таким чином, застосування ШП у комплексному лікуванні хво-
рих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень 
дозволяє скоротити термін стаціонарного лікування в середньому 
на 47,2 ліжко-днів (р<0,05), термін припинення бактеріовиділен- 
ня – на 14,1 дня (р<0,05), термін загоєння деструкції – на 40,5 дня  
(р<0,05). Відсоток припинення бактеріовиділення за рахунок засто-
сування ШП збільшився на 20% (р<0,05), а загоєння деструкції – на 
25% (р<0,05) відносно групи контролю.
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ГЛава 3

ЗНАчеННЯ пНеВМОпеРитОНеУМУ  
В КОМплеКСНОМУ лІКУВАННІ хВОРих  

НА ДеСтРУКтиВНий тУБеРКУльОЗ леГеНь
Показаннями до вибору пневмоперитонеуму були полісегмен-

тарні, двобічні ураження легень з деструкцією, наявність брон-
хогенного обсіменіння і свіжих запальних вогнищ, особливо з 
локалізацією в нижніх частках.

Рішення про застосування пневмоперитонеуму прийма ли че-
рез два місяці після госпіталізації хворих з вперше діагнос това ним 
деструктивним туберкульозом легень при відсут ності позитив но го 
ефекту стаціонарного стандартного комплексного антибактеріаль но го 
та патогенетичного лікування. За цей час лікуючий лікар мав можли-
вість визначити динаміку перебігу туберкульозного процесу, оцінити 
ефек тивність та переносимість застосованої хіміотерапії, чутливість 
міко бактерій до призначених антибактеріальних препаратів.

У всіх хворих після виконання стандартного об’єму обсте-
ження: 2 бактеріоскопічні+1 культуральне дослідження+оглядова  
рентгенографія+томографія+додаткові обстеження в залежності 
від супутньої патології, кожний випадок призначення колапсоте-
рапевтичного лікування був розглянутий на засіданні лікувально-
консультативної комісії за участю закріпленого лікаря, завідуючих 
відділеннями, лікаря-рентгенолога, торакального хірурга та заступ-
ника головного лікаря по лікувальній роботі.

Пневмоперитонеум застосовувався в наступному режимі: почат-
ковий об’єм пневмоперитонеуму складав 400–500 мл, наступного 
дня – ще 400–500 мл, на третій день – 600–700 мл. У залежності від 
комплекції хворого за одну інсуфляцію вводили до 1000 мл повітря.

Таке етапне збільшення об’єму легше переносилось хвори-
ми та зменшувало вірогідність інтенсивного больового синдрому 
внаслідок подразнення нервових рецепторів очеревини. Зазвичай 
вже на третю процедуру больовий синдром не визначався.
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Досягнення оптимального положення діафрагми на стороні ура-
ження на рівні переднього відрізка VI–V ребра підтверджувалось 
рентгенологічним дослідженням. Подальші підтримуючі інсуфля ції 
проводились один раз на тиждень в об’ємі 700–800 мл. Рентгено-
логічний контроль виконувався в середньому один раз на місяць. 
Стаціонарне лікування в групі використання пневмоперито неуму 
склало 188,9+11,6 ліжко-днів. Припинення бактеріовиділен ня в цій 
групі досягнуто у 38 (95,0+3,5%) хворих, а загоєння дест рукції – у 36 
(90,0+4,7%). Термін припинення бактеріовиділення склав 42,3+4,7 
дні, а загоєння деструкції – 155,7+10,5 дня.

Для порівняння – у групі контролю без пневмоперитонеуму тер-
мін стаціонарного ліку вання склав 222,8+12,8 ліжко-дні. Після про-
веденого лікуван ня припинення бактеріовиділення досягнуто у 30 
(75,0+6,7%) хворих, закриття каверн – у 25 (62,5+7,7%). Середній 
термін припинення бактеріовиділення 54,9+3,4 дні, загоєння 
деструкції – 186,6+13,5 дня. Ускладнень після застосування ПП не 
відмічалось. Дані узагальнені в табл. 2.3.1.

таблиця 2.3.1
результати лікування в групах ПП та контролю

Показники Група ПП Контрольна група
Стаціонарне лікування 

(ліжко-дні) 188,9+11,6* 222,8+12,8*

Припинення 
бактеріовиділення 38 (95,0+3,5%)* 30 (75,0+6,7%)*

Закриття порожнин розпаду 36 (90,0+4,7%)* 25 (62,5+7,7%)*

Припинення 
бактеріовиділення (дні) 42,3+4,7* 54,9+3,4*

Термін закриття  
порожнин розпаду (дні) 155,7+10,5* 186,6+13,5*

* – відмінність середніх та часток у групах достовірна (р<0,05)

Як приклад застосування пневмоперитонеуму в комплекс ній терапії 
деструктивного туберкульозу легень можна навести історію лікування 
пацієнта Б. (історія хвороби № 2046), 1987 року народження.
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Хворий госпіталізований в обласний протитуберкульозний дис-
пансер 03.11.2004 р. З анамнезу: контакт з хворими на туберкульоз 
заперечує, захворів гостро, після переохолодження 15.09.04 р., коли 
з’явились болі в грудній клітці при диханні, підвищена температура 
тіла, кашель з незначною кількістю слизового харкотиння. Хворий 
звернувся в районну лікарню за місцем проживання, де лікувався 
з приводу пневмонії протягом двох тижнів. Після лікування – 
рентгенологічна картина без позитивної динаміки (рис. 2.3.1), 
зберігаються підвищення температури і помірний кашель. Хворий 
направлений на консультацію в обласну лікарню.

рис. 2.3.1. рентгенологічна картина пацієнта Б.  
на момент госпіталізації – оглядовий знімок та томограма

При обстеженні: при бронхоскопії виявлений слизово-гнійний 
брон хіт, на оглядовій рентгенограмі – в S10 справа на фоні інфіль-
тра ції відмічається зона деструкції. У промивних водах при бронхо-
скопії виявлені МБТ (2+), хворий направлений в обласний протиту-
беркульозний диспансер.

При госпіталізації встановлено діагноз: ВДТБ (03.11.04), інфіль-
тративний туберкульоз нижньої частки правої легені, Дестр+, МБТ+ 
М+К–, Рентгенологічно: в S10 правої легені інфільтративний фокус 
з розпадом до 2,5 см, в оточуючій легеневій паренхімі – вогнища 
відсіву. Бронхоскопічно – слизово-гнійний бронхіт, гіперемія та ін-
фільтрація проміжного бронха та Б10 праворуч.
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Хворому призначена АБТ (HRZES), проводились санаційні 
бронхоскопії 2 рази на тиждень. При контролі через 2 місяці у хво-
рого зберігалось бактеріовиділення (МБТ у харкотинні 20–50 у полі 
зору), рентгенологічно – без помітної динаміки, бронхоскопічно – 
динаміка позитивна, помірна гіперемія Б10, проміжний бронх без 
ознак запалення. Вирішено доповнити лікування колапсотерапією, 
хворому накладено ПП (рис. 2.3.2)

рис. 2.3.2. Накладення пневмоперітонеуму у хворого Б.
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Лікування переносив задовільно, ускладнень при накладенні 
пневмоперитонеуму не було. При черговому обстеженні 20.12.04 р. 
зареєстровано припинення бактеріовиділення.

Рентгенологічна динаміка показана на рис. 2.3.3

рис. 2.3.3. Динаміка рентгенологічних змін у хворого Б.  
під час лікування
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Закриття порожнини розпаду зареєстровано 06.06.2005 р., 
пацієнт виписаний в задовільному стані 11.06.05. Стаціонарне 
лікування – 220 ліжко-днів.

Рентгенологічна картина при виписці: у S10 на фоні фіброзу 
та рубцевих змін відмічаються поодинокі щільні вогнища, іноді з 
включеннями кальцію, в іншому – без особливостей (рис. 2.3.4).

рис. 2.3.4. рентгенологічна картина пацієнта Б. при виписці

Таким чином, застосування ПП у комплексному лікуванні хво-
рих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень 
дозволяє скоротити термін стаціонарного лікування в середньому 
на 33,9 ліжко-дні (р<0,05), термін припинення бактеріовиділення 
на 12,6 дня (р<0,05), термін загоєння деструкції на 30,9 дня  
(р<0,05). Відсоток припинення бактеріовиділення за рахунок ПП 
збільшився на 20% (р<0,05), загоєння деструкції – на 27,5% (р<0,05) 
відносно групи контролю.
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ГЛава 4

ОДНОчАСНе ЗАСтОСУВАННЯ штУчНОГО  
пНеВМОтОРАКСУ тА пНеВМОпеРитОНеУМУ  

пРи лІКУВАННІ тУБеРКУльОЗУ леГеНь
Одночасне використання обох методів колапсотерапії застосову-

валось у випадках значного розповсюдження вперше діагностованого 
деструктивного туберкульозу легень, при інфільтративних формах з 
засівами у протилежну легеню, при дисемінованих формах з порожни-
нами розпаду. ШП накладався з боку наявності порожнини розпаду.

Особливістю одночасного застосування ШП і ПП було обов’яз кове 
стаціонарне лікування хворого. Термін використання колапсо терапевтич-
них методик у даній групі в середньому склав 191,8+12,6 ліжко-день.

Зазвичай застосування ПП передувало ШП протягом 1–2 місяців 
та продовжувалось після нього протягом ще 2–4 місяців, особли-
во при розповсюдженому деструктивному туберкульозі, двобічних 
ураженнях великої площі.

При одночасному ураженні легеневої паренхіми та слизової брон-
хів до застосування ШП пересвідчувались, що прохідність брон хів 
збережена. При необхідності під час використання ПП на початку 
лікування хворому проводились лікувальні бронхоскопії до забез-
печення адекватної вентиляції ураженої ділянки легені. Після завер-
шення ШП підтримання протягом 4–6 місяців ПП попереджує пере-
розтягнення легеневої тканини та рецидив захворювання. Цей етап 
лікування можна проводити і амбулаторно, за місцем проживання 
хворого, при наявності матеріального забезпечення та персоналу, що 
пройшов відповідну підготовку в протитуберкульозному диспансері.

Варто відзначити, що переносимість колапсотерапії при одночас-
ному застосуванні обох методів у всіх пацієнтів була задовільною, 
ускладнень не спостерігали. Інсуфляцію повітря проводили один 
раз на тиждень, ПП і ШП в один день, послідовно в плевральну і 
черевну порожнину. Висновок про адекватність колапсотерапії та 
режим моніторингу стану лікування проводився, як наведено вище.
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У групі одночасного застосування ШП та ПП термін стаціонар-
ного лікування склав у середньому 191,8+12,6 ліжко-день, при-
пинення бактеріовиділення досягнуто у 39 хворих (97,5+2,5%), 
а загоєння деструкції – у 33 (82,5+6,0%). Середній термін при-
пинення бактеріовиділення – 39,9+3,1 дня, загоєння деструк-
ції – 156,2+9,8 дня. Для порівняння – у групі контролю термін 
стаціонарного лікування склав 222,8+12,8 ліжко-дні, припинення 
бактеріовиділення досягнуто у 30 хворих (75,0+6,7%), а загоєння 
деструкції – у 25 (62,5+7,7%). Середній термін припинення 
бактеріовиділення: 54,9+3,4 дня, загоєння деструкції: 186,2+13,5 
дня (табл. 2.4.1).

таблиця 2.4.1
результати лікування в групах ПП+ШП та контролю

Група ПП+ШП Контрольна група

Стаціонарне лікування 
(ліжко-дні) 191,8+12,6* 222,8+12,8*

Припинення 
бактеріовиділення 39 (97,5+2,5%)* 30 (75,0+6,7%)*

Загоєння деструкції 33 (82,5+6,0%)* 25 (62,5+7,7%)*

Припинення 
бактеріовиділення (дні) 39,9+3,1* 54,9+3,4*

Термін закриття  
порожнин розпаду (дні) 156,2+9,8* 186,2+13,5*

* – відмінність середніх та часток у групах достовірна (р<0,05)

Як приклад можна навести історію лікування пацієнтки К., 
1978 року народження (історія хвороби № 45). Хвора госпіталі-
зо вана в обласний протитуберкульозний диспансер 10.01.2005 р.  
(рис. 2.4.1.а) з діагнозом: ВДТБ (10.10.05) інфільтративний ту-
беркульоз нижньої частки (S6) правої легені з деструкцією. У 
харкотинні виявлені мікобактерії туберкульозу.
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рис. 2.4.1. рентгенологічна динаміка лікування пацієнтки К.:
а – рентгенограма хворої при госпіталізації;

б – рентгенограма після накладення пневмоперітонеуму;
в – рентгенограма після доповнення пневмоперітонеуму 

право бічним штучним пневмотораксом
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Пацієнтка вважає себе хворою близько місяця, коли з’явилась 
слабкість, помірний вологий кашель, швидка втомлюваність. Хворо-
ба розвивалась поступово, без різких загострень. З анамнезу відомо, 
що з хворими на туберкульоз не контактувала, не працює. Хвора 
про живає з чоловіком, у задовільних соціально-побутових умовах. 
Про філактичні огляди не проходила близько 10 років.

При госпіталізації на рентгенограмі виявлена тонкостінна по-
рожнина розпаду в S6 нижньої частки правої легені, малоінтенсивні 
вогнища відсіву в нижній частці, в мокротинні МБТ 2+.

Хворій призначена антибактеріальна терапія (HREZS), лікування 
переносила задовільно. При плановому моніторингу через 2 місяці 
МБТ–, але рентгенологічно зберігається порожнина розпаду до 
2,5 см в діаметрі, збільшилась кількість вогнищ у нижній частці. 
Хворій накладено ПП (рис. 2.4.1.б), через 2 тижні на ЛКК прийнято 
рішення про доповнення лікування ШП (рис. 2.4.1.в).

Через місяць після накладення штучного пневмотораксу за стан-
дартною методикою відмічається виражена позитивна динаміка за-
гального самопочуття і рентгенологічної картини. На томографії  по-
рожнина в S6 нижньої частки не визначається, закриття порожнини 
розпаду зареєстровано 26.04.05 р., хвора виписана для амбулаторно-
контрольованого лікування.

рис. 2.4.2. рентгенограми пацієнтки К. при виписці
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У подальшому на амбулаторному етапі продовжено підтримання 
ПП протягом чотирьох місяців, проводилась антибактеріальна 
терапія (рис. 2.4.2).

Таким чином, одночасне застосування обох методів колапсоте-
ра пії (ШП та ПП) в комплексному лікуванні хворих на вперше 
діагнос тований деструктивний туберкульоз легень дозволяє скоро-
тити термін стаціонарного лікування в середньому на 31,0 ліжко-
день (p<0,05), термін припинення бактеріовиділення – на 15,0 днів 
(p<0,05), термін загоєння деструкції – на 30,4 дня (p<0,05). У той же 
час відсоток припинення бактеріовиділення збільшився на 22,5% 
(p<0,05), а загоєння деструкції – на 27,5% (p<0,05) відносно групи 
контролю.
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ГЛава 5

ОСОБлиВОСтІ лІКАРСьКОї тАКтиКи  
пРи НееФеКтиВНОСтІ штУчНОГО  

пНеВМОтОРАКСУ
У нашому дослідженні при виявленні плевральних зрощень 

після накладання ШП хворий направлявся до торакального хірурга 
для вирішення питання про відеоторакоскопічне втручання з метою 
корекції ШП шляхом перепалювання зрощень.

Показаннями до відеоторакоскопічного розділення зрощень ми 
вважали всі випадки їх виявлення при накладенні штучного пневмо-
тораксу, навіть ті, що дозволяли досягти необхідного об’єму колапсу 
легені. Плевральні зрощення заважають рівномірному колабуван ню 
легені, викликають травмування легеневої паренхіми при дихаль них 
рухах, створюють загрозу напруженого пневмотораксу або кровотечі 
при розриві, є причиною рецидивів після припинення, здавалось, 
клінічно ефективного штучного пневмотораксу.

Відеоторакоскопічна корекція неефективного ШП шляхом пере-
палювання виявлених зрощень, як з огляду на мету самого втручан-
ня, так і з урахуванням вимог адекватності внутрішньоплеврального 
пневмолізу та безпеки пацієнта під час операції, має певні особливості, 
що відрізняють це втручання від стандартної методики торакоскопії.

Так, для досягнення колапсу легені достатньо використовувати 
«відкритий» тип торакопорту без додаткової інсуфляції газу в плев-
ральну порожнину, що тільки провокує гемодинамічні порушен-
ня у пацієнта, надриви легені зрощенням, кровотечу та додаткове 
інфікування плевральної порожнини.

Вибір місця інструментального торакопорту має забезпечити 
оптимальне виконання маніпуляцій та дотримання певних умов:

–  бути віддаленим від торакопорту відеоторакоскопа для уник-
нення «ефекту фехтування»;

–  бути достатньо віддаленим від виявлених зрощень для можли-
вості підходу до них під прямим кутом;
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–  кут оптичної осі відеоторакоскопа і продовженої осі інстру-
мента має складати близько 60º для забезпечення задовільного 
об’єму маніпуляцій без втрати відеоконтролю.

Для уточнення рухливості та взаємного розташування зрощень 
варто застосовувати інструментальну пальпацію кулястим електро-
дом, що не приєднаний до електрокоагулятора для попередження 
випадкового пошкодження інтраплевральних структур.

Інструментальний торакопорт в обраному місці встановлюють 
під контролем відеоторакоскопа та проводять L-подібний електрод 
до місця перепалювання. Варто використовувати моделі електродів 
з внутрішнім каналом для відсмоктування диму, такими, як напри-
клад, у фірми «Olympus».

Послідовне перепалювання зрощень проводиться тільки в на-
прямку «від судини», що гарантує безпечність маніпуляції та змен-
шує ризик неконтрольованої кровотечі в плевральній порожнині. 
Також принцип послідовного перепалювання дозволяє підійти до 
віддалених ділянок при збереженні правильного кута інструмента 
і перепалити всі зрощення, не переміщуючи без необхідності точку 
встановлення інструментального торакопорту.

Однак при виникненні складностей з візуалізацією або взаємним 
розташуванням відеоторакоскопа та ендоторакальних інструментів, 
не варто намагатись будь-що закінчити втручання з двох доступів. 
Така ситуація виникає частіше всього при помилковому виборі 
місця встановлення інструментального торакопорту. В цьому ви-
падку необхідно встановити ще один додатковий інструментальний 
торакопорт для виправлення вказаної помилки.

Використання додаткових точок доступу не збільшує травма-
тичність відеоторакоскопії, але значно знижує вірогідність інтра-
плевральних ускладнень.

Для поліпшення візуалізації операційного поля та попереджен-
ня інтраопераційних ускладнень було розроблено спосіб оптиміза-
ції розміщення торакопортів для проведення відеоторакоскопії, 
захи щений патентом № 40109 України МПК A61P 31/06 «Спосіб 
оптимізації доступу в відеоторакоскопічній хірургії». Спосіб 
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базується на попередньому аналізі даних СКТ та побудові триви-
мірної моделі патологічної ситуації у хворого (рис. 2.5.1).

рис. 2.5.1. розміщення векторів відеоторакоскопічних  
інструментів на тривимірній моделі  

патологічної ситуації у хворого

На основі побудованої моделі розраховується оптимальне 
розміщення торакопортів на рівні шкіри з метою досягнення опти-
мальних кутів взаємодії інструментів у глибині плевральної порожни-
ни та оптимального розташування оптичної осі відеоторакоскопа.

У комп’ютерній програмі тривимірної графіки будується модель 
розташування інструментів і відеоторакоскопа з урахуванням того, 
що кут оптичної осі відеоторакоскопа і продовженої осі інструмента 
має складати близько 60º, а оптимальний кут між інструментами –  
близько 90º. На рис. 2.5.2 наведені обмеження на кути взаємодії 
інструментів, що застосовуються у запропонованому методі.

Створена модель векторів відеоторакоскопа і інструментів перено-
ситься на тривимірну реконструкцію патологічної зони у конкретного 
хворого, створену на основі СКТ органів грудної порожнини. Місця 
пересічення векторів моделі зі шкірним покривом на реконструкції 
визначає оптимальні місця постановки торакопортів (рис. 2.5.3).
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рис. 2.5.2. Застосування обмежень на кути взаємодії  
між інструментами

рис. 2.5.3. результат застосування методу перенесення  
на грудну клітку хворого визначених місць розташування  

торакопортів
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У проведеному дослідженні, при виконанні завдання № 5, у 17 
(21,3+4,6%) хворих з 80, яким було накладено ШП самостійно або в 
поєднанні з ПП, було необхідно виконати відеоторакоскопічне втру-
чання з перепалюванням плевральних зрощень.

За умови використання всіх вищенаведених особливостей про-
ведення відеоторакоскопічного втручання у всіх 17 хворих досягну-
та адекватність перепалювання зрощень та формування повноцін-
ного за об’ємом та характером пневмотораксу. У 3 (17,6+9,3%) 
хворих у ранньому післяопераційному періоді спостерігалась об-
межена помірна підшкірна емфізема, що не потребувало додатко-
вого лікування, ще у одного хворого (5,9+5,7%) – пневмоплеврит, 
ліквідований пункційно. Інших ускладнень не було.

Таким чином, з наведених даних можна зробити висновок, що 
застосування можливостей сучасної відеоторакоскопічної техніки 
дозволяє в усіх випадках адекватно коригувати неефективний ШП 
та досягти повноцінного колабування легені. Застосування описа-
ного способу оптимізації вибору місця встановлення торакопортів 
дозволяє виключити найбільш часті помилки взаємного розташу-
вання інструментів та знизити таким чином вірогідність можливих 
ускладнень.
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ГЛава 6

АлГОРитМ лІКАРСьКОї тАКтиКи лІКУВАННЯ 
хВОРих НА ВпеРше ДІАГНОСтОВАНий  
ДеСтРУКтиВНий тУБеРКУльОЗ леГеНь  

В УМОВАх ФтиЗІАтРичНОГО СтАцІОНАРУ
З урахуванням ефективності сучасної хіміотерапії застосування 

колапсотерапевтичних методів варто починати після об’єктивного 
підтвердження несприятливого перебігу захворювання.

Такою контрольною точкою ми вважаємо перший контроль 
ефективності в моніторингу лікування, що цілком відповідає вимо-
гам наказів МОЗ України № 384 від 09.06.2006 «Про затвердження 
Протоколу надання медичної допомоги хворим на туберкульоз» та 
№ 385 від 09.06.2006 «Про затвердження Інструкцій щодо надання 
допомоги хворим на туберкульоз».

На цей час можна об’єктизувати відповідь організму на прове-
дене лікування та, при необхідності, своєчасно скоригувати обра-
ний план ведення хворого за рахунок використання колапсотерапії.

Організаційно прийняття рішення про застосування ПП та/або 
ШП варто проводити через засідання ЛКК за участю закріпленого 
лікаря, завідуючих відділеннями, лікаря-рентгенолога, торакаль-
ного хірурга, заступника головного лікаря по лікувальній роботі. 
Це забезпечує впровадження єдиної тактики ведення хворих у 
спеціалізованому фтизіотерапевтичному закладі та дозволяє до-
сягнути консолідації поглядів фтизіатрів і торакальних хірургів на  
комплексне лікування хворих на туберкульоз легень.

Підтримання ПП на амбулаторному етапі лікування протягом 3–4 
місяців з контролем у протитуберкульозному диспансері дозволяє 
попередити рецидив захворювання та покращує контрольованість 
терапії, що проводиться. Використання ШП в амбулаторних умо-
вах на сьогодні ми вважаємо недоцільним внаслідок неможливості 
попередити вірогідні ускладнення такого лікування та відсутності 
змоги своєчасно провести відповідну корекцію.
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Доступність на сьогодні спіральної комп’ютерної томографії для 
спеціалізованих обласних протитуберкульозних закладів дозволяє 
рекомендувати застосування СКТ для контролю за ефективністю 
колапсотерапії та визначення термінів припинення ШП. Традиційні 
рентгенологічні методики із застосуванням пошарової томографії 
значно поступаються в можливості візуалізації СКТ, особливо 
в умовах колабованої легені, коли важко визначити рівень шару 
томографії за рахунок диспозиції патологічних змін.

Варто також звернути увагу на те, що застосування ШП можли-
ве тільки в тих спеціалізованих протитуберкульозних закладах, де є 
можливість своєчасно виконати відеоторакоскопічне перепалювання 
зрощень. Показом такого втручання слід вважати їх виявлення при 
накладенні ШП. Навіть у випадках, коли плевральні зрощення не 
перешкоджають досягненню необхідного об’єму колапсу легені їх не-
обхідно розділяти. Це попереджує нерівномірність колабування легені, 
травмування легеневої паренхіми при дихальних рухах, дозволяє уник-
нути загрози напруженого пневмотораксу та кровотечі при розриві 
зрощення. Окрім того, нерозділені плевральні зрощення є причиною 
рецидивів після припинення на перший погляд клінічно ефективно-
го ШП. Якщо можливість застосування відеоторакоскопії відсутня 
і при рентгенологічному контролі виявлені зрощення, що перешкод-
жають колапсу порожнини розпаду, не вдається отримати клінічно та 
рентгенологічно повноцін ний ШП, то варто своєчасно його припини-
ти задля попередження можливих серйозних ускладнень.

З огляду на технічне та технологічне забезпечення проведення ко-
лапсотерапевтичних методів лікування у спеціалізованих протитубер-
кульозних закладах варто відзначити, що доповнення комплексного 
лікування хворих методами ПП та ШП не вимагає суттєвих економічних 
витрат, не потребує багато часу кваліфікованого персоналу лікувальних 
закладів, є технічно досяжним для більшості фтизіатричних відділень.

Застосування даного алгоритму в нашому дослідженні дозволи-
ло досягти підвищення припинення бактеріовиділення на 22,5% – 
з 75,0+6,7% у групі контролю до 97,5+2,5% у групі ШП і ПП, та 
збільшення закриття порожнин розпаду на 27,5% – з 62,5+7,7% у 
групі контролю до 90,0+4,7% у групі ПП.
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пРАКтичНІ пОРАДи

1. Необхідність використання колапсотерапевтичних ме-
тодик у хворих на вперше діагностований деструктивний ту-
беркульоз легень має бути розглянута не пізніше, ніж через 
2 місяці після початку специфічного антимікобактеріального 
лікування в стаціонарі.

2. Показаннями до використання колапсотерапії у хворих 
з деструктивною формою вперше діагностованого туберку-
льозу легень є відсутність ефекту від терапії, що проводилась, 
непереносимість хіміотерапії, наявність супутньої патології, 
що створює обмеження в проведенні адекватної хіміотерапії 
(алкоголізм, наркоманія, цукровий діабет та ін.).

3. Одночасне застосування штучного пневмотораксу і 
пневмо перитонеуму можливе при наявності у хворого по-
казань до кожного з методів колапсотерапії, якщо це не 
погіршує стан пацієнта та підвищує ефективність комплекс-
ного лікування.

4. Після першого введення повітря в плевральну порож-
нину при штучному пневмотораксі виконується контрольна 
пряма рентгенограма для оцінки наявності плевральних зро-
щень. В усіх випадках їх виявлення додатково виконується 
бокова рентгенограма і хворий направляється до торакально-
го хірурга для вирішення питання про відеоторакоскопічне 
перепалювання зрощень з метою корекції штучного пневмо-
тораксу. Якщо в лікувальному закладі немає можливості про-
вести таке втручання, необхідно відмовитись від використан-
ня штучного пневмотораксу.

5. Показаннями до відеоторакоскопічного розділення 
плевральних зрощень є всі випадки їх виявлення при накла-
денні штучного пневмотораксу, навіть якщо можна досягти 
необхідного об’єму колапсу легені.

6. Спіральну комп’ютерну томографію доцільно викорис-
товувати з метою контролю терміну підтримання штучного 
пневмотораксу.

Практичні поради
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АБт           – антибактеріальна терапія;
ВБС           – відеобронхоскопія;
ВДДтБ      – вперше діагностований деструктивний туберкульоз;
ВтС           – відеоторакоскопія;
Вх             – виразкова хвороба;
Дестр–      – відсутність ознак деструкції;
Дестр+      – наявність порожнини розпаду;
ІхС            – ішемічна хвороба серця;
Гх             – гіпертонічна хвороба;
КМ            – колапсотерапевтичні методики;
лКК          – лікувально-консультативна комісія;
МБт          – мікобактерії туберкульозу;
МБт–        –  негативний результат дослідження за мазком та 

посівом;
МБт+       –  виявлення мікобактерій туберкульозу за мазком або 

посівом;
МОЗ          – Міністерство охорони здоров’я;
НАМН      – Національна академія медичних наук;
пп             – пневмоперітонеум;
СКт          – спіральна комп’ютерна томографія;
СлН          – серцево-легенева недостатність;
тБ             – туберкульоз;
УЗД           – ультразвукова діагностика;
ФБС          – фібробронхоскопія;
ФК            – функціональний клас;
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хНЗл        – хронічні неспецифічні захворювання легень;
хт             – хіміотерапія;
шп           – штучний пневмоторакс;
шОе        – швидкість осідання еритроцитів;
DOTS        – Directly Observed Treatment, Short-course.
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