
1

ÒÐÀÍÑÓÐÅÒÐÀËÜÍÀ ÐÅÇÅÊÖ²ß Â 

Ë²ÊÓÂÀÍÍ² ÏÓÕËÈÍ ÑÅ×ÎÂÎÃÎ 

Ì²ÕÓÐÀ

ËÜÂ²Â-2006

ВОЗІАНОВ С.О., ШУЛЯК О.В., ФЕДОРУК О.С.



2 3

АВТОРИ: ВОЗІАНОВ С.О., ШУЛЯК О.В., ФЕДОРУК О.С.

“ТРАНСУРЕТРАЛЬНА РЕЗЕКЦІЯ В ЛІКУВАННІ ПУХЛИН 
СЕЧОВОГО МІХУРА”; вид. Кварт, — Львів, 2006. —116 с.

З М І С Т

ЧАСТИНА I.  АНАТОМІЯ І ФІЗІОЛОГІЯ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ ............... 5

ЧАСТИНА II. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ. 
АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ СЕЧОВОДА ................................ 17

ЧАСТИНА III. ПУХЛИНИ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ ...................................... 22

ЧАСТИНА IV. ТРАНСУРЕТРАЛЬНА ЕЛЕКТРОРЕЗЕКЦІЯ 
ПУХЛИН СЕЧОВОГО МІХУРА ........................................ 35

4.1. Покази та протипокази до трансуретральної резекції 
пухлин сечового міхура ............................................................ 35

4.2. Принцип дії та будова резектоскопа  ....................................... 38
4.3. Методика операції трансуретральної електрорезекції 

пухлин сечового міхура. ........................................................... 50

ЧАСТИНА V. ТРАНСУРЕТРАЛЬНЕ ЕЛЕКТРОВИПАРОВУВАННЯ 
ПУХЛИН СЕЧОВОГО МІХУРА ........................................ 62

5.1. Будова та принцип дії ................................................................ 62
5.2. Методики операцій .................................................................... 65

ЧАСТИНА VI. ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ ОПЕРАТИВНОГО 
ЛІКУВАННЯ ПУХЛИН СЕЧОВОГО МІХУРА ............... 69

6.1. Профілактика післяопераційних кровотеч. ............................. 69
6.2. Профілактика обструктивних ускладнень. ............................. 74
6.3. Профілактика гнійно-запальних ускладнень  ......................... 75
6.4. Водна інтоксикація організму при електрохірургії та 

способи її профілактики. .......................................................... 78

ЧАСТИНА VIIІ. ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЇ 
РЕЗЕКЦІЇ ........................................................................... 82

ЧАСТИНА VIІI.  ХІМІОТЕРАПІЯ ТА ІМУНОТЕРАПІЯ 
ПОВЕРХНЕВИХ ФОРМ РАКУ СЕЧОВОГО МІХУРА .... 88

Рецензент: професор Щербак О.Ю.

ISBN—966-8792-18-1



4 5

ЧАСТИНА I.  АНАТОМІЯ І ФІЗІОЛОГІЯ СЕЧОВИХ 
ШЛЯХІВ

Сечовий тракт людини складається з ряду послідовно розташова-
них відділів - ниркових чашечок і миски, сечовода, сечового міхура 
і сечовипускного  каналу. Чашково мискова система і сечовід - парні 
органи й належать до верхніх сечових шляхів. Сечовий міхур і сечо-
випускний канал складають нижні сечові шляхи.

АНАТОМІЯ НИРОК

Нирки розташовані між переднирковою і позанирковою фасціями, 
оточені навколонирковою клітковиною. Нормальна нирка чоловіка має 
довжину 10-12 см, ширину 5-6 см і товщину близько 4 см. Вага нирки 
сягає 120-140 г.  У жінок нирки мають дещо менші вагу і розміри.

Скелетотопічно нирки знаходяться збоку від хребтового стовпа 
і залягають у проміжку між ХІ-ХІІ грудними і ІІ-ІІІ поперековими 
хребцями. Умовно XII ребро поділяє нирку на два відділи: грудний і 
черевний. Права нирка розташована нижче від лівої майже на один 
хребець. На оглядовій урограмі в нормі дванадцяте ребро ділить ліву 
нирку навпіл, а за відношенням до правої проходить на межі її верхньої 
та середньої третини. У жінок нирки розташовуються здебільшого 
нижче, ніж у чоловіків. При диханні нирки можуть рухатись в межах 
висоти одного хребця (фізіологічна рухомість).

Нирка розподіляється на п’ять сегментів: верхній полюсний, верхній 
передмисковий, нижній передмисковий, нижній полюсний і задній. Нирка 
є паренхіматозним органом і оточена фіброзною капсулою. Вона лежить на 
квадратному м’язі попереку і поперечному м’язі живота. Реброво-діафраг-
мальний синус плеври перекриває верхню половину нирки. Синтопічно до 
правої нирки спереду прилягають надниркова залоза, права частка печінки, 
низхідна частина дванадцятипалої кишки та правий вигин ободової кишки. 
Спереду до лівої нирки прилягають надниркова залоза, хвіст підшлункової 
залози, сальникова сумка, дно шлунка, селезінка, петлі тонкої кишки, лівий 
вигин і низхідна частина ободової кишки.

До фіксуючих елементів нирки відносять: фасції і жирову кліткови-
ну, які її оточують, міцну судинну ніжку, внутрішньочеревний  тиск і 
м’язове ложе. Праву нирку додатково фіксують дві очеревинні зв’язки 
(дуоденально-ренальна та гепато-ренальна), а ліву – одна (діафрагмаль-
но-ободова).

8.1. Хіміотерапія поверхневих форм раку сечового міхура  ........ 88
8.2. Імунотерапія поверхневих форм раку сечового міхура  ........ 90
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .................................................... 104

ІЛЮСТРАЦІЇ ................................................................................................ 108



6 7

Чашечки нирки поділяються на малі та великі. Мала чашечка 
охоплює сосочок на вершині ниркової піраміди і в ній розрізняють 
склепіння, порожнину чашечки і її шийку, дві-три малих чашечки 
звичайно впадають в одну велику. Великих чашечок у нирці люди-
ни, як правило, три (верхня, середня, нижня), зрідка дві. Наступним 
відділом сечового тракту є миска.

Ниркова миска - частина верхніх сечових шляхів, що збирає 
сечу, яка виділяється ниркою і надходить із чашечок для подальшого 
транспорту по сечоводу у сечовий міхур. Ниркова миска утворюється 
з’єднанням 3-4 великих чашечок, які формуються попередньо з 6-8 
малих чашечок. За формою ниркові миски можуть бути різними. Для 
оцінки уродинаміки дуже важливо, яким чином ниркова миска розта-
шована по відношенню до воріт нирки і ниркового синуса. Прийнято 
розрізняти внутрішньо- і позанирковий типи миски. 

Внутрішньонирковий тип характеризується тим, що вся миска 
або, у крайньому разі, 2/3 її розташовані безпосередньо у нирково-
му синусі і практично з п’яти сторін оточені не лише примисковою 
клітковиною, але й нирковою тканиною, спереду і ззаду це ниркові 
губи. Позанирковий тип миски має інше розташування: на 2/3 і більше 
миска розміщена поза ниркою, у товщині жирової клітковини. Частіше 
спостерігається позаниркове розташування ниркової миски.

Нормальна ниркова миска має різні варіанти будови. Об’єм миски 
у нормальних умовах становить від 3 до 12 мл (у середньому - біля 
6 мл.). У стінці миски як і чашечок, розрізняють три шари: зовнішній 
тонкий шар сполучної тканини - адвентиція, середній м’язовий, що 
складається із м’язових волокон, з різним напрямком і переплетених 
між собою, і внутрішній - слизова оболонка, вистелена перехідним 
епітелієм (уротелій). Цей епітелій, що складається з базальних, про-
міжних і поверхневих клітин, вистилає усі відділи сечового тракту. 
Досить виражений підслизовий шар миски створює умови для доброї 
рухомості слизової.

Середній шар стінки миски м’язовий. Він є безпосереднім органіч-
ним продовженням гладком’язових волокон мускулатури чашечок, яке у 
свою чергу переходить у сечовід. М’язовий шар стінки миски (так само 
як і інших відділів сечових шляхів) розміщений між двома великими 
судинними сплетіннями, розташованими субмукозно (субепітеліально) 
і субадвентиційно. Обидва ці сплетення пов’язані між собою системою 
артерій живлення, які мають своєрідну форму закручених спіралей.

Адвентиція ниркової миски. У навколомисковій клітковині про-
ходять кровоносні судини і нерви. Вона є дистальним продовженням 
клітковини ниркового синуса, що переходить у паранефральну кліт-
ковину, яка оточує нирку і сечовід. Навколомискова клітковина - один 
із колекторів реабсорбції води при підвищенні гідростатичного тиску 
у верхніх сечових шляхах.

Кровопостачання та іннервація нирок. У межах воріт нирки фор-
мується ниркова ніжка. До її складу входять: артерія, вени, лімфатичні 
судини, нерви і ниркова миска. Спереду знаходиться ниркова вена, за 
нею залягає артерія, а позаду - ниркова миска.

На рівні І-ІІ поперекових хребців від черевної частини аорти відхо-
дить ниркова артерія, діаметр якої близько 6-8 мм. Права ниркова артерія 
дещо довша, ніж ліва. При вході у ворота нирки ниркова артерія розді-
ляється на передню і задню гілки. Передня гілка кровопостачає передні 
2/3 частини нирки, а задня гілка –  задні частини. У 20% випадків від 
аорти до нирки можуть підходити додаткові артерії. Ці артерії підхо-
дять по всьому медіальному краю нирки (частіше до нижнього полюса 
нирки). Довжина правої ниркової артерії 5-6 см, лівої – 3-4 см.

Ниркові вени впадають у нижню порожнисту вену. Ліва ниркова 
вена довша від правої, вона проходить спереду аорти і приймає кров 
від семенної або яєчникової вени. Цим і пояснюється більш слабкий 
відтік крові від лівого яєчка. В 30-50 % випадків спостерігаються 
додаткові вени.

Лімфовідтік від нирок здійснюється в лімфатичні вузли воріт 
нирки, а звідти - у вузли, які розташовані навколо аорти та нижньої 
порожнистої вени (парааортальні та паракавальні).

Нирки іннервує ниркове сплетення. Воно розташовується навколо 
ниркової артерії, гілок аортального і черевного сплетінь, симпатич-
ного стовбура.

АНАТОМІЯ СЕЧОВОДА

Сечовід - довгий і вузький трубчастий орган, що з’єднує миску із 
сечовим міхуром і розташований у заочеревинному просторі з обох 
сторін від хребта. Верхня і середня частини сечовода розміщені 
паралельно до хребта, а нижня його третина описує дугу, вип’ячену 
назовні - тазова кривизна сечовода. Довжина сечовода у дорослого 
25-30 см (варіює залежно від росту), у чоловіків – 30-32 см, у жі-
нок – 27-29 см. Правий сечовід дещо коротший лівого.
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Діаметр просвіту сечовода 4-6 мм. Він дещо менший у місцях 
фізіологічних звужень: відходження від миски (мисково-сечовідний 
сегмент), перехрестя сечовода із здухвинними судинами (приблизно 
на межі середньої і нижньої його третин) і проходження його у товщі 
стінки сечового міхура у косому напрямку (інтрамуральний відділ 
сечовода). Довжина інтрамурального відділу сечовода близько 2 см. 
Нижнє звуження найбільш виразне: діаметр сечоводу становить 
0,25-0,35 см. Звуження сечовода чергуються з веретеноподібними 
розширеннями, виразність яких різна.

У сечоводі виділяють черевну і тазову частини. Та частина сечовода, 
що проходить до його перехрестя з клубовими судинами, називається 
черевною, а розташована нижче цього перехрестя - тазовою. У межах 
пограничної ліній сечоводи залягають наперед від крижово-клубового 
зчленування. Лівий сечовід на границі середньої та нижньої третини 
перехрещується з загальною клубовою артерією, а правий сечовід 
перетинає зовнішня клубова артерія.

Тазові відділи сечоводів залягають на боковій стінці таза в підочеревин -
ному просторі. До середини і назад від сечовода лежить бокова і передня 
стінка прямої кишки, а латерально – нервові стовбури і судини таза.

Сечовід підходить до дна сечового міхура і там перетинає затульний 
судинно-нервовий пучок і початок пупкової артерії. Після цього він 
займає положення між задньою стінкою сечового міхура та перед-
ньо-боковою стінкою прямої кишки, перетинаючи під прямим кутом 
сім’явиносну протоку, займає положення ззовні від неї і наперед від 
сім’яних міхурців.

Сечовід косо пронизує стінку сечового міхура зверху донизу і 
ззовні досередини. Навколоміхурова частина сечовода є однією з 
найвужчих відносно загальної довжини його. Сечоводи оточує біля 
органна клітковина і біля органна фасція.

Сечовід тісно зв’язаний з пристінковим листком очеревини багато-
численними сполучнотканинними перетинками. В інтрамуральному 
відділі сечоводів (в стінці сечового міхура) сечовід утворює вигин, 
який переходячи з фронтальної площини в сагітальну, здатний скоро-
чуватись та перекривати просвіт сечовода, перешкоджаючи міхурно-
сечовідному рефлюксу сечі під час сечовипускання при наповненому 
сечовому міхурі.

Клітковина, яка оточує сечоводи, називається навколосечовідною 
і є продовженням навколониркової клітковини. Фасція, яка оточує 

сечовід, зв’язана з його стінкою сполучнотканинними перетинками і 
водночас з парієтальною очеревиною.

З боку поперекової ділянки сечоводи проектуються по рівню вер-
шин поперечних відростків хребців. Правий сечовід знаходиться в 
ділянці між висхідною ободовою кишкою та нижньою порожнистою 
веною, прямує позаду низхідної частини дванадцятипалої кишки, 
спереду перетинається коренем брижі тонкої кишки. Лівий сечовід 
знаходиться між аортою і низхідною ободовою кишкою, спереду пе-
ресікається коренем брижі сигмоподібної ободової кишки.

Будова стінки сечовода. Стінка сечовода складається із слизової 
оболонки, що вистелена багаторядовим перехідним епітелієм уротелієм, 
підслизового, м’язового і зовнішнього адвентиційного шарів. Слизова 
сечовода утворює велику кількість повздовжньо-спіральних складок, 
тому на розрізі сечовід має зірчасту форму. Стінка сечовода має два 
м’язових шари – зовнішній циркулярний і внутрішній повздовжній. В 
тазовій частині приєднується третій шар – зовнішній повздовжній.

Кровообіг та іннервація сечовода. Артеріальне кровопостачання 
верхнього відділу здійснюється від сечовідних гілок ниркової артерії, 
середньої третини - від гілочок яєчкової (яєчникової) артерії і роз-
ташованих поперек судин, які підходять до сечовода безпосередньо 
від черевної аорти і поперекових артерій. Тазовий відділ сечовода 
кровопостачається від гілочок зовнішньої і внутрішньої здухвинних 
артерій, а також від верхньої і нижньої міхурних артерій (у жінок - 
гілок артерії матки). Інтрамуральний відділ сечовода постачається 
кров’ю за рахунок судинних сплетінь стінки сечового міхура. Два 
повздовжніх екстраорганних стовбури проходять по боках вздовж 
сечовода. Судини, що відходять від цих стовбурів, супроводжують 
артерії і несуть кров уверх у ниркову вену і вени жирової капсули. Від 
середньої третини сечовода вони відкриваються у внутрішню сім’яну 
(яєчникову) і безпосередньо у нижню порожнисту вени. Яєчникова 
вена і сечовід знаходяться у єдиному сполучнотканинному футлярі.

Венозні судини нижньої третини сечовода впадають у здухвинні 
вени, венозні сплетіння таза і сечового міхура. Тазовий відділ сечо-
воду у жінок оточений піхвово-матковим венозним сплетінням. На-
копичення лімфоїдної тканини головним чином локалізовані у стінці 
тазового відділу сечовода.

Лімфовідток від сечовода здійснюється у верхні аортальні, парааор-
тальні лімфовузли, а також у лімфовузли, розташовані по ходу загаль-
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них здухвинних, зовнішніх і внутрішніх здухвинних артерій. Лімфа 
від верхньої третини сечовода відтікає у вузли воріт та судинної ніжки 
нирки; від середньої - у лімфатичні вузли нижньої порожнистої вени 
та черевної частини аорти; від нижньої - у вузли клубових судин.

Верхня третина сечовода іннервується гілками ниркового спле-
тення; середня третина - гілками поперекової частини симпатичного 
стовбура та сплетення яєчкової артерії; нижня третина - гілками підче-
ревного сплетення. Окрім симпатичної та парасимпатичної іннервації, 
сечовід має автономну інтрамуральну іннервацію. 

АНАТОМІЯ СЕЧОВОГО МІХУРА

Сечовий міхур – порожнистий м’язовий орган, що служить резер-
вуаром для сечі. Фізіологічний об’єм сечового міхура – 250-400 мл. 
Середня ємність сечового міхура 200-250 мл. В міхурі розрізняють 
дно, тіло, верхівку та шийку, яка переходить в передміхуровий відділ 
сечівника. Сечовий міхур знаходиться в порожнині малого таза за 
лобковим зрощенням, але наповнений сечовий міхур виступає над 
лоном, підіймаючи одночасно і складку очеревини. Сечовий міхур 
лежить на передміхуровій залозі, позаду залягають сім’яні міхурці з 
сім’явиносними протоками.

У дорослого наповнений сечовий міхур має яйцеподібну форму, 
при сильному наповненні він стає кулеподібним і піднімається вище 
симфізу. Стінка сечового міхура складається із слизової, вистеленої 
уротелієм, підслизового шару, м’язового шару, що утворює м’язи 
сечового міхура - детрузор, і зовнішнього адвентиційного. Стінка 
міхура складається з трьох м’язових шарів: середнього циркулярного 
і зовнішнього та внутрішнього повздовжніх, які не мають чітких меж 
і переплітаються між собою.

Слизова сечового міхура своєю будовою багато в чому нагадує 
слизову сечовода. Виражений підслизовий шар робить її рухомою 
у відношенні до детрузора. Завдяки цьому у порожньому сечовому 
міхурі утворюються складки, які в міру наповнення розрівнюються. 
При цьому багатошаровий перехідний епітелій стає одношаровим. 
Лише в межах шийки міхура на ділянці трикутника Льєто складки 
відсутні, оскільки там немає підслизового прошарку. Переплетені у 
трьох напрямках м’язові волокна сечового міхура утворюють міцний 
м’яз (детрузор), який виганяє з нього сечу. Верхівка сечового міхура 

покрита парієтальною очеревиною і при наповненні сечового міхура 
вдається у черевну порожнину.

Навколо сечівника у стінці шийки міхура розміщується м’язовий 
жом, який є мимовільним сфінктером; у ділянці, де через глибокий 
поперечний м’яз промежини проходить сечівник, розташований 
довільний сфінктер. Він починається приблизно на 1 см вниз від 
сім’яного горбика сечівника, довжина його близько 1-2 см.

На верхівці трикутника Льєто знаходиться внутрішній отвір 
сечівника. В основі цього трикутника є складка слизової оболонки, 
яка з’єднує вічка обох сечоводів. Та частина міхура, що знаходить-
ся позаду трикутника, займає найнижче положення. Це місце є 
зоною локалізації каменів при сечокам’яній хворобі (особливо при 
наявності гіперплазії або раку простати з внутрішньоміхуровим 
ростом). 

Замикаючий апарат сечового міхура. Цей утвір сформований 
із гладком’язових волокон детрузора, які безпосередньо переходять 
і зливаються з мускулатурою задньої уретри. Волокна у ділянці 
заднього сегмента шийки міхура утворюють потовщення, що умовно 
називається sphinkter trigonalis.

Сечовід, досягнувши задньої стінки сечового міхура, пронизує її 
косо зверху вниз і медіально, утворюючи у цьому місці міжсечовідну 
складку, на кінцях якої розташовані сечовідні вічка (віддаль між ними 
2-3 см). Дещо допереду від дна міхура знаходиться внутрішній отвір 
сечовипускного каналу. Між вічками  обох сечоводів і внутрішнім 
отвором уретри формується рівнобічний трикутник Льєто, вершиною 
оберненою вниз. У транспорті сечі із сечовода у сечовий міхур важлива 
роль надається сечовідно-міхуровому сегменту.

Сечовідно-міхуровий сегмент. Він складається із  юкставези-
кальної ділянки сечовода (3-4 см його термінального відділу), стінки 
сечового міхура із сечоводом, що проходить у його товщині (інтра-
муральний і підслизовий відділи) і закінчується сечовідним вічком. 
Окрім того, до складу сечовідно-міхурового сегмента входять: три-
кутник сечового міхура і задня уретра. Ззовні тазовий відділ сечо-
вода покритий адвентицією. Вона являє собою фіброзно-еластичну 
сполучно тканинну оболонку. У місці входження сечовода у стінку 
сечового міхура сполучнотканинні структури адвентиції міхура і 
пучки поверхневих шарів м’язових елементів (детрузора) у вигляді 
спіралей піднімаються догори і, як муфта, охоплюють сечовід.
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Кровопостачання та іннервація сечового міхура. Кровопостачан-
ня сечового міхура здійснюється пупочною і внутрішньою здухвинною 
артеріями, верхніми і нижніми міхуровими артеріями. Верхні міхурові 
артерії, що відходять від необлітерованої частини пупочної артерії, 
постачають кров у верхню частину сечового міхура до його верхівки. 
Нижні міхурові артерії, які відходять 2-3 гілками від внутрішньої здух-
винної, підходять до дна міхура, а звідти поширюються до нижньої 
частини тіла міхура. 

Вени сечового міхура утворюють три сплетіння: міхурове, соромітне 
і ректальне. Венозний відтік відбувається у внутрішню здухвинну 
вену. Через верхню прямокишкову вену вени сечового міхура зв’язані 
(через нижню мезентеріальну) з системою воротної вени.

Лімфовідток сечового міхура здійснюється великою сіткою лімфа-
тичних судин, розташованих у віддалених ділянках по ходу великих 
кровоносних судин.

Сечовий міхур іннервується гілками нижніх підчеревних сплетінь, 
які містять симпатичні волокна, а також парасимпатичними волокнами 
тазових нервів. У місці впадіння сечовода у сечовий міхур утворюється 
міхурове сплетіння (plexus vesicalis), яке містить чутливі і вегетативні 
нервові волокна.

СЕЧОВИПУСКНИЙ КАНАЛ (СЕЧІВНИК)

У чоловіків сечовипускний канал являє собою трубку довжиною 
18-21 см та діаметром до 1 см, яка починається від сечового міхура 
і закінчується зовнішнім отвором на головці статевого члена. Через 
уретру не лише виводиться сеча, але через неї проходить і сім’я, яке 
надходить у сечовипускний канал через ductus ejaculatorius.

Будова чоловічої уретри. Сечовипускний канал поділяють на 
три частини: простатичну, перетинчасту (мембранозну) і спонгіозну 
(кавернозну, губчасту або висячу). Зовнішній сфінктер розташований 
нижче, на рівні сечостатевої діафрагми, тобто м’язів тазового дна 
(уретральний), і складається із поперечно-смугастої мускулатури. 
Зовнішній сфінктер поділяє чоловічий сечовипускний канал на дві 
частини: передню і задню.

Задня частина починається з простатичного, оточеного передміху-
ровою залозою відділу, який переходить у мембранозний, оточений 
сечостатевою діафрагмою, тобто м’язами тазового дна. Простатична 

частина сечівника починається від сечового міхура і має довжину 
3-4 см.  У простатичному відділі на задній стінці сечовипускного 
каналу розташовується сім’яний горбик, на якому відкриваються 
вічка сім’явиносних протоків, а з боків його - вивідні протоки пе-
редміхурової залози. Сім’яний горбик є нижньою межею під час 
трансуретрального видалення передміхурової залози, бо він завжди 
розташовується на 1-2 см від початку зовнішнього сфінктера сечового 
міхура. Ушкодження сфінктера під час операції небезпечне виникнен-
ням нетримання сечі.

У передній частині розрізняють цибулеподібно розширений і ви-
гнутий бульбозний відділ, що переходить у самий зовнішній (пеналь-
ний або висячий) відділ сечовипускного каналу. Цей відділ каналу 
входить до складу статевого члена і оточений власним кавернозним 
тілом. Дистальний кінець сечовипускного каналу напротязі приблизно 
1 см дещо розширений (човникоподібна ямка). Сечовипускний канал 
вистелений послідовно перехідним, багаторядним призматичним, а у 
човникоподібній ямці, багатошаровим плоским епітелієм.

Перетинчаста частина сечівника має довжину до 2 см і знаходить-
ся в місці переходу його через сечостатеву діафрагму. В цьому місці 
сечівник має значний вигин і найменший діаметр (до 5 мм). За раху-
нок m. transversus perinei profundus утворюється вольовий сфінктер 
сечівника. 

Губчаста частина чоловічого сечівника має значну довжину 
(14–16 см), проходить через промежину, статевий член і закінчується 
зовнішнім отвором, діаметр якого досягає 1 см. Більшість стриктур 
сечівника утворюється саме у цій частині. Чоловічий сечівник ото-
чується власним губчастим тілом статевого члена, до якого прилягають 
два печеристих тіла статевого члена. 

В чоловічому сечівнику виділяють три фізіологічні звуження: у 
стінці сечового міхура, в перетинчастій частині, в межах зовнішньо-
го отвору сечівника. Крім того, в його просвіті є три розширення: 
в передміхуровій частині, в цибулинній частині, в ділянці голівки 
статевого члена.

Сечівник утворює S-подібний вигин. Перша кривина утворена 
перед міхуровою і перетинчастою частинами уретри. Вершина ви-
пуклості цього вигину знаходиться в промежнній частині, ввігнутість 
направлена вперед і догори. Друга кривина утворена губчастою час-
тиною і обернена назад і вниз.
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Кровопостачання уретри. Артерії сечовипускного каналу відхо-
дять від внутрішньої соромітної, середньої і нижньої прямокишкових, 
а також від кінцевих гілок aa. dorsalis і profunda penis. Гілки усіх цих 
артерій, анастомозуючи між собою, утворюють артеріальну сітку 
навколо сечовипускного каналу. Найбільші артерії і вени розташовані 
у підслизовому шарі каналу. Венозна кров відтікає у вени статевого 
члена і сечового міхура.

Лімфовідток здійснюється у лімфатичні судини передміхурової 
залози і у пахові лімфовузли. Іннервація чоловічого сечовипускного 
каналу здійснюється nn. perinei і dorsalis penis, а також симпатичним 
сплетінням простати і  nn. cavernosi penis. 

Уретральний сфінктер, який утворений поперечно-смугастими 
м’язами навколо мембранозного відділу уретри, як і м’язи тазового 
дна, іннервується соматичними нервовими волокнами, що виходять 
із куприкових сегментів спинного мозку. Подразнення стовбура соро-
мітного нерва, його поперекової гілки і сакральних корінців викликає 
скорочення сфінктера.

Будова жіночої уретри. Жіночий сечовипускний канал починаєть-
ся від сечового міхура  внутрішнім отвором уретри і являє собою 
трубку довжиною 3,5-4 см, дещо вигнуту вип’яченням дозаду і яка 
огинає знизу і ззаду нижній край лонного з`єднання. Поза проходжен-
ням сечі передня і задня стінки сечовипускного каналу прилягають 
одна до другої. Жіноча уретра відрізняється значною розтягнутістю. 
Задня стінка сечовипускного каналу тісно пов’язана з передньою 
стінкою піхви.

Стінка жіночої уретри складається із слизової, підслизової і 
м’язової оболонок. Слизова вистелена перехідним епітелієм і утворює 
повздовжні складки.

Артерії жіночий сечовипускний канал одержує із басейну нижньої 
міхурової і внутрішньої соромітної артерій. Венозний відток здійс-
нюється через міхурове сплетіння у внутрішню здухвинну вену. Лім-
фатичні судини з проксимальних відділів направляються у здухвинні, 
із дистальних - у пахові лімфовузли. Іннервація здійснюється нижнім 
підчеревним сплетінням, тазовим і соромітним нервами.

Скупчення залоз, що відкриваються з обох боків від зовнішньо-
го отвору уретри двома протоками довжиною 1-2 см, називаються 
парауретральними ходами Скене. Подібно до того, як у чоловіків 
сечовипускний канал являє собою не лише частину сечових шляхів, 

але є однією із структур, яка утворює зовнішні статеві органи, сечо-
випускний канал жінок також пов’язаний із зовнішніми статевими 
органами.

Усі відділи сечових шляхів людини функціонують у тісному 
взаємозв’язку, являючи собою суцільну систему в анатомічному і 
функціональному відношеннях. Транспортування сечі із ниркового 
сосочка до зовнішнього отвору сечовипускного каналу здійснюється 
завдяки ритмічним і синхронним послідовним скороченням м’язового 
шару того чи іншого відділу сечового тракту. Розширення (діастола) 
малої чашечки сприяє надходженню у неї сечі із ниркового сосочка 
(процес, подібний до відсмоктування, звідси сосочок і отримав свою 
назву). Скорочення (систола) малої чашечки при одночасному роз-
ширенні (діастола) великої чашечки здійснює евакуацію сечі із малої 
чашечки у велику. Таким же чином систола великої чашечки при одно-
часному скороченні шийки малої чашечки і діастолі миски забезпечує 
подальше переміщення сечі у миску. При наповненні миски до фізіо-
логічнго об’єму відбувається її систола при одночасному скороченні 
шийок великих чашечок і розкритті мисково-сечовідного сегмента, 
за рахунок чого відбувається евакуація сечі з миски у сечовід. Такі 
скорочення миски відбуваються приблизно 2-3 рази за хвилину. 

Сечовід, як правило, складається з трьох функціональних відділів 
(цистоїдів). У момент систоли миски відбувається діастола верхнього 
цистоїда, і сеча надходить до нього, у той час як середній цистоїд пе-
ребуває у стані скорочення. Точно таким же чином після наповнення 
верхній цистоїд скорочується, а середній розслаблюється і наповнюється 
сечею. Так само заповнюється нижній цистоїд сечовода, а наступне його 
скорочення викликає викид сечі у сечовий міхур. Оскільки усі відділи 
верхніх сечових шляхів функціонують синхронно, скорочення і розслаб-
лення цистоїдів сечоводів відбуваються з частотою, яка дорівнює частоті 
скорочення чашечок і мисок, тобто 2-3 рази на хвилину. Швидкість хвиль 
скорочення сечовода 2-3 см/с.  Виникнення з тієї чи іншої причини по-
рушення такої синхронності призводить до дискінезії верхніх сечових 
шляхів. На відміну від верхніх відділів сечових шляхів сечовий міхур 
і сечовипускний канал функціонують не так автоматично і регулярно, 
поскільки в акті сечовипускання важливу роль, окрім довільного ско-
рочення гладкої мускулатури сечового міхура (детрузора) і одночасного 
розслаблення гладком’язового внутрішнього сфінктера, відіграє вимуше-
на, тобто залежна від волі і свідомості людини, дія поперечносмугастої 
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мускулатури: напруження передньої черевної стінки з підвищенням 
внутрішньочеревного тиску і розслаблення зовнішнього сфінктера. При 
цьому сеча з силою (струменем) виганяється по сечовипускному каналі 
назовні. Нормальна кількість сечовипускань становить 4-6 разів на добу. 
Функція сечовипускного каналу у чоловіків, окрім евакуації сечі, полягає 
у виведенні сім’яної рідини (сперми), а також у виробленні залозами 
переднього відділу каналу у момент статевого збудження спеціального 
серозно-слизового секрету, що полегшує початок статевого акту.

 ЧАСТИНА II. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ СЕЧОВИХ 
ШЛЯХІВ. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ СЕЧОВОДУ

Вони можуть бути поділені на аномалії будови, розташування і 
закінчення.

Аномалія будови сечовода: нервово-м’язова дисплазія сечовода, 
тобто вроджений недорозвиток його нервово-м’язових елементів у 
поєднанні з вузькістю інтрамурального відділу. Поєднання цих двох 
факторів призводить до поступового зниження тонусу і розширення 
сечовода, спершу у нижньому його відділі, а потім і на всьому протязі. 
Відповідно розрізняють три стадії розвитку даної аномалії: 1) розши-
рення нижнього відділу сечовода - ахалазія; 2) розширення усього 
сечовода - мегауретер; 3) уретерогідронефроз - розширення і сечовода, 
і чашково-мискової системи. Аномалія частіше двобічна, у стадіях, 
що далеко зайшли, призводить до хронічної ниркової недостатності. 
Розпізнавання основане на характерній рентгенологічній картині. 

Лікування у початковій стадії може бути консервативним, у на-
ступних - оперативне: різні пластичні операції на самому сечоводі, а 
при повній втраті його тонусу - заміщення сечовода відрізком тонкої 
кишки.

До аномалій розташування сечовода відноситься його положення 
справа і попереду, а позаду від нижньої порожнистої вени, так зва-
ний, ретрокавальний сечовід. На урограмах відмічають загин правого 
сечовода у середньому відділі. Симптомів може і не бути, але якщо 
аномалія призводить до порушення відтоку сечі із нирки, розвивається 
хронічний пієлонефрит, гідронефроз, нефролітіаз. У цих випадках 
необхідне оперативне лікування: пересічення сечовода і відновлення 
його спереду від нижньої порожнистої вени.

Уретероцеле -  грижоподібне вип’ячування інтрамурального від-
ділу сечоводу у просвіт сечового міхура, яке має вигляд округлого 
утворення з точковим отвором на вершині. Воно вистелене ззовні 
слизовою оболонкою сечового міхура, а зсередини - слизовою обо-
лонкою сечовода. Аномалія найчастіше однобічна, при невеликих 
розмірах перебігає безсимптомно. Велике уретероцеле викликає пору-
шення відтоку сечі із нирки і обов’язкові наслідки цього - хронічний 
пієлонефрит іноді нефролітіаз. Розпізнається уретероцеле шляхом 
цистоскопії  і екскреторної урографії. Великі уретероцеле у жінок 
можуть виступати через сечовипускний канал назовні, і тоді вини-
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кає парадоксальне поєднання симптомів: затримка сечовипускання 
внаслідок закупорки сечовипускного каналу і нетримання сечі, що 
відбувається в результаті спонтанного виділення її безпосередньо із 
уретероцеле. Лікування при великих уретероцеле і при ускладненнях 
оперативне: необхідно провести висічення уретероцеле і зшивання 
слизових оболонок сечовода і сечового міхура. Невелике уретероцеле 
може бути ліквідоване з допомогою трансуретральної резекції або 
інцизії.

Ектопія вічка сечовода - неправильне закінчення сечовода, коли 
замість сечового міхура сечовід може закінчуватися у сечовипускному 
каналі, у піхві або шийці матки, у прямій кишці, у сім’яних міхурцях. 
Найчастіше неправильно закінчується сечовід, що відходить від верх-
ньої ниркової миски при її подвоєнні. Основний симптом - нетримання 
сечі при збереженні у той же час нормального сечовипускання. Ано-
малію діагностують шляхом огляду, уретро- і цистоскопії, екскретор-
ної урографії. Лікування завжди оперативне: при функціональному 
збереженні нирки необхідно виконати пересадку сечовода у сечовий 
міхур (уретероцистоанастомоз); при загибелі ниркової паренхіми 
виконують нефроуретеректомію або гемінефроуретеректомію.

АНОМАЛІЇ НИЖНІХ ВІДДІЛІВ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ

Основними аномаліями розвитку сечового міхура є його екстро-
фія і дивертикул. Екстрофія сечового міхура являє собою вроджену 
розщілину його передньої стінки і прилеглих до неї черевних покривів. 
Часто при цій аномалії спостерігається також відсутність пупка, роз-
ходження лобкових кісток, недорозвиток  статевих органів. Аномалія 
частіше зустрічається у хлопчиків.

Клінічна картина екстрофії сечового міхура дуже характерна: 
вивернена назовні багрово-червона задня стінка сечового міхура з 
вічками сечоводів, постійне нетримання сечі. Лікування даної аномалії 
виключно оперативне: зшивання незрослих країв міхура з пластикою 
передньої черевної стінки або пересадка сечоводів або сечо міху рового 
трикутника у сигмоподібну кишку. Одним з методів лікування є опе-
рація, при якій недорозвинений сечовий міхур цілком пересаджують у 
сигмоподібну кишку (операція Міхельсона), завдяки чому зберігають-
ся усі його нервово-м’язові елементи, замикаючий апарат сечовідних 
вічок і менше порушується динаміка випорожнення верхніх сечових 

шляхів. Широко застосовуються в клінічній практиці різні варіанти 
цистопластики. Оперативне лікування екстрофії сечового міхура 
найкраще застосовувати у віці 1-4 років.

Дивертикул сечового міхура - вип’ячування його стінки у вигляді 
кишені. Окрім вроджених (істинних) дивертикулів, які складаються із 
усіх трьох шарів сечоміхурової стінки, бувають і набуті (несправжні) 
дивертикули сечового міхура, що розвиваються внаслідок затруд-
неного відтоку сечі із міхура: при звуженні сечовипускного каналу, 
доброякісній гіперплазії передміхурової залози і які являють собою 
вип’ячування слизової оболонки між гіпертрофованими пучками 
м’язів сечового міхура. 

Істинні вроджені дивертикули, зазвичай, поодинокі, рідко зустріча-
ються 2-3 дивертикули, несправжні - множинні. Розміри дивертикулів 
різні. Дивертикул сечового міхура невеликих розмірів може існувати 
безсимптомно. При великих розмірах він проявляє себе порушеннями 
сечовипускання: струмінь сечі стає в’ялим, частина сечі поступає 
не назовні, а у дивертикул; після закінчення сечовипускання вміст 
розтягненого дивертикула повертається у сечовий міхур, з’являється 
новий позив і повторне випорожнення сечового міхура. З’являється 
залишкова сеча, яка створює сприятливі умови для розвитку інфекції, 
запального процесу.

В умовах застою сечі у дивертикулі нерідко утворюються камені, 
а інколи і пухлини. Розпізнавання дивертикулу сечового міхура ба-
зується на даних ендоскопічного, ультразвукового і рентгенологічного 
досліджень. 

При цистоскопії можна побачити вхід у дивертикул у вигляді 
темного отвору, навколо якого є складчаста слизова оболонка. Ця 
складчастість, а також періодичне замикання вхідного отвору (ший-
ки) відрізняє істинний дивертикул від неправдивого. Чітке уявлення 
про форму і розмір дивертикула можна одержати лише за допомогою 
цистографії.

Безсимптомний дивертикул невеликих розмірів не вимагає ліку-
вання. Великий дивертикул з наявністю залишкової сечі і особливо 
сечової інфекції підлягає оперативному лікуванню: ліквідація причи-
ни, що порушує відтік сечі із міхура, і видалення дивертикулу.

Останніми роками ми застосовуємо ендоскопічну (трансурет-
ральну) коагуляцію дивертикулів невеликих розмірів, внаслідок чого 
в стінці дивертикула розвивається рубцевий процес та дивертикул 
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значно зменшується в розмірах або зникає. Хибні дивертикули є 
частими ускладненнями доброякісної гіперплазії простати, тому ми 
рекомендуємо закінчувати ендоскопічні операції з приводу ДГПЗ коа-
гуляцією дивертикулів сечового міхура. Це зменшує післяопераційну 
дизурію, пов’язану з їх наявністю.

АНОМАЛІЇ СЕЧОВИПУСКНОГО КАНАЛУ

Найчастіше зустрічаються такі аномалії сечовипускного каналу, як 
гіпоспадія і епіспадія, що зустрічаються значно частіше у хлопчиків, 
ніж у дівчаток.

Гіпоспадія являє собою відсутність на деякому протязі сечови-
пускного каналу задньої стінки, через що його зовнішній отвір зна-
ходиться на задній поверхні статевого члена, у ділянці калитки або 
на промежині. 

Розрізняють чотири ступеня цієї аномалії розвитку: головчасту 
гіпоспадію, при якій сечовипускний канал відкривається на задній 
поверхні головки статевого члена; стовбурну, при якій його зовнішній 
отвір розташовується на задній поверхні статевого члена; калиткову, 
коли він розташовується між двома половинами розщепленої калитки; 
промежинну, при якій він знаходиться на промежині. При двох останніх 
ступенях гіпоспадії розщеплена надвоє калитка нагадує більше срам-
ні губи, а так як гіпоспадія часто супроводжується крипторхізмом і  
статевий член недорозвинутий, викривлений донизу і притягнутий до 
калитки, нагадуючи клітор, то не завжди легко визначити стать пацієнта. 
Лікування гіпоспадії складається з двох етапів: випрямлення статевого 
члена і створення недостаючої ділянки сечовипускного каналу із най-
ближче розташованої шкіри статевого члена або калитки або щічної 
слизової шляхом пластичної операції.

При епіспадії сечовипускний канал розташовується допереду від 
кавернозних тіл, тобто на задній поверхні статевого члена, і позбав-
лений передньої стінки на більшому або меншому протязі, на якому є 
лише неглибока заглибина, вистелена слизовою оболонкою. Відповід-
но розташуванню зовнішнього отвору сечовипускного каналу розріз-
няють головчасту, стовбурну і тотальну форми епіспадії. При останній 
на усій задній поверхні статевого члена є широка щілина, спрямована 
під лобковий симфіз, статевий член недорозвинутий, викривлений до-
верху внаслідок розщеплення зовнішнього сфінктера, спостерігається 

постійне нетримання сечі. Нерідко тотальна епіспадія поєднується з 
недорозвинутістю передміхурової залози, з крипторхізмом або гіпо-
плазією яєчок. Головчаста епіспадія не викликає серйозних розладів 
і лікування не потребує. Лікування стовбурчастої епіспадії полягає у 
відновленні передньої стінки сечовипускного каналу шляхом зши-
вання освіжених країв. При тотальній епіспадії необхідно, крім того, 
відновлення розщепленого сфінктера, сечовипускного каналу.
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ЧАСТИНА III. ПУХЛИНИ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ

Пухлини сечових шляхів: чашечок, миски, сечовода, сечового 
міхура, становлять єдину групу новоутворень. Ці пухлини походять з 
перехідного епітелію, мають найчастіше папілярну будову і схильні до 
поширення по ходу сечових шляхів, причому тільки зверху – вниз: від 
чашечок до сечового міхура. Тільки пухлини сечовипускного каналу, 
який вистелений циліндричним епітелієм, складають окрему групу за 
морфологічною структурою. Пухлини сечових шляхів поділяються 
на доброякісні та злоякісні. 

КЛАСИФІКАЦІЯ

Всі урологічні пухлини на даний час класифікуються за міжнарод-
ною класифікацією ТNМ (5-е видання, 1997).

Основні правила системи ТNМ:
Основні правила класифікації ТNМ відносяться до всіх локалізацій 

злоякісних пухлин. Система ТNМ базується на визначенні анатомічно-
го поширення злоякісного захворювання, де Т - поширення первинної 
пухлини, N - відсутність або наявність метастазів в регіонарних лім-
фовузлах, М - відсутність або наявність віддалених метастазів.

Основні положення:
1) Всі випадки злоякісних пухлин повинні бути верифіковані на 

мікроскопічному рівні. Неверифіковані випадки повинні розглядатись 
окремо.

2) Визначення ТNМ для кожної локалізації повинно проводитись 
на підставі клінічної та патоморфологічної класифікації:

- клінічна класифікація позначається як сТNМ і встановлюється по 
результатах обстеження до початку лікування (фізикальні, рентгено-
логічні, ендоскопічні дані, біопсія, хірургічне дослідження);

- патогістологічна класифікація позначається як рТNМ, доповнює 
клінічні дані післяопераційним дослідженням видаленого матеріалу.

3) Після встановлення категорій Т, N, М або рТ, рN, рМ проводиться 
групування за стадіями І, II, III та IV. Первинно встановлена стадія 
залишається незмінною в медичних записах.

Клінічна класифікація необхідна для правильного вибору та оцін-
ки результатів лікування, патологоморфологічна - забезпечує оцінку 
прогнозу і кінцевого результату.

4) У випадку сумніву стосовно вірогідності встановленої стадії 
захворювання, повинна бути вибрана нижча (менш поширена) кате-
горія, що відображається у групуванні за стадіями.

5) При одночасному множинному ураженні одного органа врахо-
вується пухлина з вищою категорією Т. Множинність або кількість 
пухлин позначається буквою m або цифрою, наприклад, Т1(m) або 
Т2 (3). Одночасне враження парних органів класифікується окремо.

6) Кожна із категорій Т, N, М може бути розширена або зменшена 
з клінічною або науковою метою при збереженні основних, первинно 
встановлених даних. Деякі Т, N, М можуть бути розділені на підгрупи.

Загальна класифікація  в системі ТNМ:

TNM
Т - первинна пухлина
Т0 - первинна пухлина не визначається; 
Тis - преінвазивна карцинома (саrсіnоmа in situ) ;
Т1-T4 -  збільшення розміру місцевого поширення пухлини;
Тx - не досить даних для оцінки первинної  пухлини.
N  -  регіонарні лімфовузли
N0 - немає ознак ураження регіонарних лімфовузлів;
N1-N2 - збільшення рівня уражень регіонарних лімфовузлів;
Nx - не досить даних для оцінки стану регіонарних лімфовузлів.
М - віддалені метастази
М0 - віддалені метастази не визначаються; 
М1 - віддалені метастази наявні;
М x - не досить даних для визначення віддалених метастазів.
 рТNМ
рТ - первинна пухлина
рТ0 - при гістологічному дослідженні ознак пухлин не знайдено;
рТіs - преінвазивна карцинома (саrсіnоmа іn situ) ;
рТ1-рТ4 - гістологічне підтвердження наростання ступеня пошире-
ності первинної пухлини;
рТx - первинна пухлина не може бути оцінена гістологічно.
рN - регіонарні лімфовузли
рN0 - метастази в регіонарних лімфовузлах не верифіковані;
рN1-рN3 - гістологічне підтвердження наростання ступеня ураження 
регіонарних лімфовузлів;
рNx - не досить даних для оцінки стану регіонарних лімфовузлів.
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рМ - віддалені метастази
рМ0 - при мікроскопічному дослідженні  віддалені метастази відсутні;
рМ1 - при мікроскопічному дослідженні віддалені метастази наявні;
рМх - наявність віддалених метастазів не може бути визначена.
Гістопатологічна класифікація (G)
Gх - ступінь диференціації не може бути визначений або оцінений; 
G1, - високий ступінь диференціації;
G2 - помірний ступінь диференціації;
G3 - низький ступінь диференціації; 
G4  - недиференційована пухлина.

Додаткові символи
г - символ застосовується для позначення рецидиву пухлини;
а - символ вказує, що класифікацію ТNМ встановлено під час аутопсії;
m - символ, що вказує на множинність пухлин однієї локалізації;
с - символ, який може бути застосований, коли є тільки дані клініко-
лабораторних та інструментальних досліджень;
у - символ використовується для ідентифікації випадків, коли класифіка-
ція ТNМ застосована під час і після первинно проведеного лікування.

Спеціальні позначення:
L - лімфатична інвазія
Lx- лімфатична інвазія не може бути оцінена або визначена;
L0 - лімфатична інвазія відсутня;
L1 - лімфатична інвазія.
V- венозна інвазія
Vх - венозна інвазія не може бути оцінена або визначена;
V0- венозна інвазія відсутня;
V1 - мікроскопічна венозна інвазія;
V2-  макроскопічна венозна інвазія.

Віддалені метастази
Категорії М або рМ можуть бути уточнені згідно з наступними 

вказівками: легені - Рu, кістки - Оss, печінка - Нер, головний мозок -Вга, 
лімфатичні вузли - Lym, кістковий мозок - Маг, плевра - Рlе, очеревина - 
Реr, наднирник -Аdr, шкіра - Sкі, інші - oth. 
С-фактор
С-фактор або “рівень надійності” відображає достовірність класи-
фікації з урахуванням застосування діагностичних методів.  Його 
використання не є обов’язковим.

С - фактор розподіляється:
С1 - дані стандартних діагностичних методів (огляд, пальпація, рент-
генологічне та ендоскопічне дослідження);
C2 - дані, отримані при використанні специфічних діагностичних 
методів (рентгенологічне дослідження в спеціальних проекціях, то-
мографія, КТ, УЗД, лімфографія, МРТ, ендоскопія, біопсія, цитологічне 
дослідження);
C3  - дані пробного хірургічного втручання з біопсією, цитологічним 
дослідженням;
C4  - дані, отримані після радикальної операції і гістологічного до-
слідження операційного матеріалу;
C5 - дані секреції.

Ступінь С-фактора може використовуватись при описанні категорій 
Т, N та М. Конкретний випадок описують як Т3С2,  N2С1,  М0C2. 
Таким чином, клінічна класифікація ТNМ до лікування відповідає С1, 
С2, С3 з різним ступенем надійності, рТNМ еквівалентно С4.

R-класифікація
Наявність або відсутність залишкової пухлини після проведеного 

лікування може бути позначена символом R. Використання цього 
символу необов’язкове. ТNМ і рТNМ описують анатомічну поши-
реність пухлини без урахування проведеного лікування. Вони можуть 
бути доповнені символом R, який характеризує стан після лікування.  
R-класифікація відображає ефект лікування, впливає на подальшу 
лікувальну тактику і є фактором прогнозу.

Визначення категорії R:
Rх - недостатньо даних для визначення залишкової пухлини;
R0 - відсутність залишкової пухлини;
R1 - мікроскопічна залишкова пухлина;
R2 - макроскопічна залишкова пухлина.

Класифікація раку ниркової миски та сечовода
(С65, С66; МКХ-Х)
Класифікація може бути застосована тільки до раку. Обов’язкова 

морфологічна верифікація діагнозу. Категорія Т встановлюється на 
підставі фізикального обстеження, променевих методів діагностики 
та субопераційно, N та М категорії - на підставі фізикального і про-
меневих методів.
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Регіональними лімфатичними вузлами для нирки є лімфовузли 
воріт нирки, парааортальні, паракавальні, а для сечовода – внутріш-
ньотазові, парааортальні та паракавальні лімфовузли. Поширеність 
пухлини не впливає на категорію N.

ТNМ Клінічна класифікація
Т - Первинна пухлина
Тx- Недостатньо даних для оцінки первинної пухлини;
Т0 - Первинна пухлина не визначається;
Та - Неінвазивна папілярна карцинома;
Тіs – Саrсіnoma in situ;
Т1 - Пухлина поширюється на субепітеліальну сполучну тканину;
Т2 - Пухлина поширюється на м’язовий шар;
Т3 - (для раку ниркової миски). Пухлина поширюється за межі м’язового 
шару на навколомискову клітковину або паренхіму нирки;
Т3 - (для раку сечовода). Пухлина поширюється за межі м’язового 
шару на навколосечовідну клітковину;
T4 - Пухлина поширюється на сусідні органи або навколониркову 
клітковину.

N - Регіонарні лімфатичні вузли
Nx - Не досить даних для оцінки стану регіонарних лімфатичних вузлів;
N0 - Нема ознак ураження регіонарних лімфатичних вузлів;
N1 - Метастази в одному лімфатичному вузлі до 2 см у найбільшому 
вимірі;
N2 - Метастази в одному лімфатичному вузлі розміром понад 2 см, 
але до 5 см, або в кількох лімфатичних вузлах розміром до 5 см у 
найбільшому вимірі;
N3 - Метастаз в лімфатичний вузол понад 5 см у найбільшому 
вимірі.

М - віддалені метастази
М0 - віддалені метастази не визначаються;
М1 - віддалені метастази наявні;
Мx - не досить даних для визначення віддалених метастазів.

РТNM Патоморфологічна класифікація
Категорії рТ, рN та рМ відповідають категоріям Т, N та М.

G - Гістопатологічна градація
Gx - Ступінь диференціації не може бути визначений;
G1 - Високий ступінь диференціації (легка анаплазія) ;
G2 - Середній ступінь диференціації (середня анаплазія);
G3-4 - Низький ступінь диференціації / недиференційована пухлина 
(виражена анаплазія).

Класифікація раку сечового міхура
(С67; МКХ-Х)
Класифікація може бути застосована тільки до раку. Повинно бути 

морфологічне підтвердження діагнозу (цитологічне або гістологічне 
дослідження). Регіональними лімфатичними вузлами є лімфовузли, що 
розташовані нижче біфуркації загальних здухвинних судин (артерій). 
Поширеність не впливає на категорію N.

ТNМ Клінічна класифікація
Т - Первинна пухлина

Індекс „m” повинен додаватися до категорії Т для позначення мно-
жинності пухлин. Індекс „іs” може додаватися до будь-якої категорії Т 
для позначення наявності супутньої сагсinoma in situ.
Тx - Не досить даних для оцінки первинної пухлини;
Т0 - Первинна пухлина не визначається;
Та - Неінвазивна папілярна карцинома;
Тіs - Сагсіnoma іn situ: „плоска пухлина”;
Т1 - Пухлина поширюється на субепітеліальну сполучну тканину;
Т2 - Пухлина поширюється на м’яз;

Т2a - Пухлина поширюється на поверхневий м’яз (внутрішня 
половина);

Т2b - Пухлина поширюється на глибокий м’яз (зовнішня поло-
вина);
Т3 - Пухлина поширюється на навколоміхурову клітковину;

Т3a - мікроскопічне; Tзв - макроскопічне поширення на навколо-
міхурову клітковину.
Т4 – Пухлина поширюється на будь-яку з таких структур: передмі-
хурову залозу, матку, піхву, стінку таза, черевну стінку;

Т4a - Пухлина поширюється на передміхурову залозу або матку, 
або піхву;

Т4b - Пухлина поширюється на стінку таза або черевну стінку;
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N - Регіонарні лімфатичні вузли
Nx - Не досить даних для оцінки стану регіонарних лімфатичних 
вузлів;
N0 - Нема ознак ураження регіонарних лімфатичних вузлів;
N1 - Метастази в одному лімфатичному вузлі до 2 см у найбільшому 
вимірі;
N2 - Метастази в одному лімфатичному вузлі розміром понад 2 см, 
але до 5 см, або в декількох лімфатичних вузлах розміром до 5 см у 
найбільшому вимірі;
N3 - Метастаз в лімфатичний вузол понад 5 см у найбільшому вимірі.
М - віддалені метастази
М0 - віддалені метастази не визначаються; 
М1 - віддалені метастази наявні;
М x - не досить даних для визначення віддалених метастазів.

рТNМ Патоморфологічна класифікація 
Категорії рТ, рN та рМ відповідають категоріям Т, N та М.

G - Гістопатологічна градація
Gx - Ступінь диференціації не може бути визначений;
G1 - Високий ступінь диференціації (легка анаплазія) ;
G2 - Середній ступінь диференціації (середня анаплазія) ;
G3-4 - Низький ступінь диференціації / недиференційована пухлина 
(виражена анаплазія).

Класифікація раку сечовипускного каналу (сечівника)
(С68; МКХ-Х)
Класифікація може бути застосована тільки до раку сечівника, пе-

рехідноклітинного раку передміхурової залози і простатичного відділу 
сечівника. Повинна бути гістологічна або цитологічна верифікація. 
Категорія Т встановлюється на підставі фізикального обстеження, 
променевих методів діагностики та ендоскопії, N та М категорії - на 
підставі фізикального і променевих методів діагностики.

Регіональні лімфатичні вузли для раку сечівника є пахвинні й 
тазові. Поширеність не впливає на категорію N.

ТNМ Клінічна класифікація
Т - Первинна пухлина;
Тx - Не досить даних для оцінки первинної пухлини;
Т0 - Первинна пухлина не визначається.
Сечовипускний канал (жіночий та чоловічий)
Та - Неінвазивна папілярна пухлина;
Тis – Сагсіnoma in situ;
T1 - Пухлина поширюється на субепітеліальну сполучну тканину;
Т2 - Пухлинна інвазія губчастого тіла, передміхурової залози, пері-
уретральних м’язів;
Т3 - Пухлинна інвазія печеристого тіла, тканин за простатичною кап-
сулою, передньої стінки піхви, шийки сечового міхура;
Т4 - Пухлина поширюється на інші сусідні органи.
Перехідноклітинний рак передміхурової залози (простатичної 
частки сечівника)
Тіs - Рак іn situ, який поширюється на простатичний відділ сечівника;
Тіspd - Рак іn situ, який поширюється на протоки простатичних залоз;
Т1 - Пухлина поширюється на субепітеліальну сполучну тканину;
Т2 - Пухлинна інвазія губчастого тіла, строми передміхурової залози, 
періуретральних залоз;
Т3 - Пухлинна інвазія печеристого тіла, тканин за простатичною кап-
сулою, шийки сечового міхура (екстрапростатичне поширення);
Т4 - Пухлина поширюється на інші сусідні органи (інвазія сечового 
міхура).
N - Регіонарні лімфатичні вузли
Nx - Не досить даних для оцінки стану регіонарних лімфатичних 
вузлів;
N0 - Нема ознак ураження регіонарних лімфатичних вузлів;
N1 - Метастаз в одному регіонарному лімфовузлі не більш як 2 см в 
найбільшому вимірі;
N2- Метастаз в одному регіонарному лімфовузлі більше 2 см в най-
більшому вимірі або множинні лімфовузли;
М - віддалені метастази
М0 - віддалені метастази не визначаються;
М1 - віддалені метастази наявні;
Мx - не досить даних для визначення віддалених метастазів.
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рТNМ Патоморфологічна класифікація
Категорії рТ, рN та рМ відповідають категоріям Т, N та М.

G - Гістопатологічна градація
Gx - Ступінь диференціації не може бути визначений;
G1 - Високий ступінь диференціації (легка анаплазія);
G2 - Середній ступінь диференціації (середня анаплазія);
G3-4  - Низький ступінь диференціації або недиференційована пухлина 
(виражена анаплазія).

Пухлини по ходу сечових шляхів поширюються імплантацією. 
Ніколи пухлина не поширюється з нижчерозташованих відділів 
сечового тракту у вищерозташовані, проти току сечі та динаміки 
скорочення сечових шляхів. Ще в минулому сторіччі з’явились відо-
мості про професійні пухлини сечових шляхів (головним чином 
сечового міхура) у робочих анілінофарбової промисловості. Надалі 
було встановлено, що вони викликаються не самими речовинами, які 
використовуються в процесі виробництва анілінових фарб (бензидин, 
2-нафтиламін), а кінцевими продуктами їх обміну в організмі - орто-
амінофенолами, які виділяються з сечею. За останні роки вияснилося, 
що ортоаміно феноли утворюються і виділяються з сечею у кожної 
людини, являючись продуктом обміну однієї із найважливіших аміно-
кислот - триптофану, причому у хворих з пухлинами сечових шляхів 
їх утворюється більше. 

Окрім ендогенних канцерогенних речовин, у виникненні пухлин 
сечових шляхів відіграють роль і екзогенні шкідливості: забруднення 
повітря димом, кіптем, автомобільними викидами і куріння. Важливе 
патогенетичне значення має застій сечі. Саме тому пухлини значно 
частіше виникають у сечовому міхурі, де сеча тривало контактує з 
епітелієм, ніж у чашечках і мисці нирки, де вона знаходиться лише 
декілька секунд, і вкрай рідко первинно виникають у сечоводі, який 
взагалі не є резервуаром для сечі. З тієї ж причини пухлини сечового 
міхура у 3-4 рази частіше зустрічаються у чоловіків, ніж у жінок: 
захворювання чоловічого сечовипускного каналу і передміхурової 
залози створюють перепони до повного випорожнення сечового 
міхура. Наведені дані можуть послужити грунтом для профілактики 
пухлин сечових шляхів. Окрім заходів загального характеру, важ-
ливе профілактичне значення мають відмова від куріння, своєчасне 

позбавлення від аномалій і захворювань сечостатевих органів, що 
порушують відтік сечі. Слід також застерегти від обмеження прийому 
рідини і перетримування сечі у міхурі, бо це призводить до підвище-
ної концентрації в сечі канцерогенних факторів і більш тривалому їх 
контакту з епітелієм сечового міхура.

Пухлини верхніх відділів сечових шляхів (чашечок, миски і 
сечовода), як було сказано вище, починаються з доброякісного ново-
утворення - папіломи.

Симптоматика та діагностика. Характерними ознаками цих пух-
лин є гематурія і болі внаслідок затруднення відтоку сечі. Основний 
метод діагностики - екскреторна урографія, з допомогою якої виявляють 
дефект наповнення в чашечці, мисці або сечоводі. Іноді при цистоскопії 
виявляють ворсину пухлини, що стирчить із вічка сечовода. 

Характерною ознакою папілярного раку сечовода вважається 
виділення крові із його вічка при проведенні сечовідного катетера 
через перепону. Завдяки удосконаленню ендоскопічної техніки стало 
можливим побачити пухлини чашечки, миски, сечовода за допомогою 
уретеропієлоскопії.

Лікування. У більшості випадків виконують нефроуретеректомію 
з резекцією сечового міхура в зоні, прилеглій до вічка сечовода. При 
первинній пухлині нижнього відділу сечовода виконують резекцію 
сечовода з уретероцистоанастомозом, при більш високому або розпов-
сюдженому ураженні сечовода може бути виконане видалення його 
із заміщенням відрізком тонкої кишки. Після оперативного лікування 
необхідна протягом кількох років регулярна цистоскопія через мож-
ливість імплантаційного метастазування пухлини, що виникає ще до 
операції. В останні роки застосовують ендоскопічну резекцію таких 
пухлин.

Пухлини сечового міхура
Пухлини сечового міхура зустрічаються порівняно часто, ста-

новлячи 30% усіх пухлин сечостатевих органів, причому частота 
їх збільшується. Переважний вік хворих - старше 50 років. Серед 
новоутворень сечового міхура 95% становлять епітеліальні пухлини - 
папіломи і рак, такі види пухлин як саркоми, фіброми, ліпоми, а інші 
зустрічаються дуже рідко.

Симптоматика та діагностика. Найчастіша ознака пухлини 
сечового міхура - гематурія, як правило, безформні згустки. Рак, що 
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глибоко інфільтрує стінку сечового міхура (ІІ і більш пізні стадії), 
викликає болі в кінці акту сечовипускання і його почастішення, а 
при локалізації пухлини у шийці сечового міхура може проявлятися 
странгурією. Якщо пухлина стискає інтрамуральний відділ сечовода, 
з’являються болі в нирці, а при двобічному ураженні виникає двобіч-
ний уретерогідронефроз і симптоми хронічної ниркової недостатності. 
Основний метод виявлення пухлин сечового міхура - цистоскопія. 
Новоутворення на тонкій ніжці, яке дає тінь і оточене незміненою 
слизовою оболонкою, характерне для папіломи. Широка основа пух-
лини, короткі товсті її ворсини або їх відсутність, бульозний набряк 
навколо пухлини типові для раку. 

Гістологічне дослідження шматочка пухлини, взятого через опе-
раційний цистоскоп, допомагає диференціювати пухлину з грануля-
ційною тканиною, запальним процесом, але не завжди свідчить про 
доброякісний або злоякісний характер пухлини. Інфільтруючий ріст 
пухлини можна виявити при бімануальному дослідженні під наркозом. 
При цистографії виявляють дефект наповнення, асиметрію, деформа-
цію контурів сечового міхура.

Глибину проростання стінки сечового міхура допомагає виявити 
ультразвукове сканування цього органа УЗД, дані комп’ютерної томо-
графії МРТ, УЗД дозволяє також запідозрити пухлину сечового міхура 
на перших етапах діагностики, при профілактичних обстеженнях.

Деяку інформацію про це і про втягнення в процес тазової клітко-
вини можна одержати при тазовій артеріографії і венографії. Лімфо-
графія та ізотопне лімфосканування або лімфосцинтиграфія вияв-
ляють ознаки ураження регіонарних лімфатичних вузлів. Необхідні 
також рентгенологічне і ультразвукове дослідження верхніх сечових 
шляхів, оскільки пухлина сечового міхура може бути імплантаційним 
метастазом папілярної пухлини миски або сечовода.

Диференціальний діагноз. Рак сечового міхура слід диференцію-
вати з хронічними запальними процесами сечового міхура, в тому 
числі туберкульозної етіології, з феохромоцитомою, амілоїдною пух-
линою, еозинофільною гранулемою, ендометріозом. Слід пам’ятати, 
що навіть гістологічне підтвердження наявності ракового процесу у 
сечовому міхурі в деяких випадках може бути помилковим. Так, в на-
шій практиці зустрічались 2 випадки хронічного виразкового циститу, 
які при гістологічному дослідженні симулювали перехідноклітин-
ний рак сечового міхура. Проведена активна протизапальна терапія 

ліквідували прояви циститу, а тривале (5 і 7 років) спостереження за 
хворими, контрольні цистоскопічні дослідження і біопсія не виявили 
ознак злоякісного росту.

Лікування. Папіломи сечового міхура видаляють шляхом їх 
трансуретральної електрорезекції. Надзвичайно рідко при великих 
розмірах папіломи електрорезекцію можна проводити на відкритому 
сечовому міхурі, але на даний час при наявності трансуретрального 
резектоскопа і достатнього досвіду трансуретральних операцій вико-
нання „відкритих” операцій при папіломах сечового міхура ми вва-
жаємо недоцільним. При ракових пухлинах І і ІІа стадії застосовують 
хірургічне втручання, найчастіше трансуретральну резекцію сечового 
міхура. При розташуванні пухлини поблизу вічка сечовода може бути 
виконана резекція пухлини і пересадка сечовода у залишену частину 
сечового міхура (уретероцистоанастомоз). 

При більш розповсюдженому пухлинному ураженні сечового мі-
хура, пухлинах ІІ-ІІІ стадії, часто рецидивуючих пухлинах здійсню-
ють радикальну цистектомію. Ця операція включає в себе видалення 
сечового міхура з передміхуровою залозою, сім’яними міхурцями, 
клітковиною малого таза, місцевими лімфатичними вузлами і форму-
вання нового сечового міхура із сегмента тонкої кишки або проводять 
пересадку сечоводів у сигмоподібну кишку (уретеросигмоанастомоз) 
або (при порушеному тонусі сечоводів) у шкіру (уретерокутанеосто-
мія). Остання операція може бути застосована і при неоперабельному 
раку сечового міхура з метою позбавити хворого від мук дизурії або 
наростаючої ниркової недостатності внаслідок стискання пухлиною 
інтрамуральних відділів сечоводів. Всі радикальні операції повинні 
супроводжуватися видаленням регіонарних лімфатичних вузлів - та-
зовою лімфаденектомією.

Променеву терапію пухлин сечового міхура звичайно застосо-
вують у перед- і післяопераційному періоді, а при неоперабельних 
пухлинах - в якості самостійного, але паліативного методу лікування. 
Із хіміотерапевтичних засобів застосовують ряд протипухлинних 
антибіотиків, цитостатики за різними схемами. Ефективна також 
локальна хіміотерапія. Після оперативного лікування з метою своєчас-
ного виявлення рецидиву за хворими встановлюють цистоскопічний 
контроль: протягом першого року - кожні 3 місяці, другого - кожні 6 
місяців, а потім 1 раз на рік.
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Пухлини сечовипускного каналу
Пухлини сечовипускного каналу у чоловіків зустрічаються порів-

няно рідко. Виключення складають папіломи, так звані гострінцеві 
конділоми човникоподібної ямки. Пухлини більш глибоких відділів се-
човипускного каналу: папіломи, рак, саркома, проявляються типовою 
симптоматикою. Це - зміни струменя сечі, уретрорагія або ініціальна 
гематурія. Діагностика здійснюється за допомогою уретрографії і 
уретроскопії. Лікування оперативне: резекція сечовипускного каналу 
з видаленням лімфатичних вузлів; у запущених випадках ампутація 
статевого члена з промежинною уретростомією.

Значно частіше пухлини сечовипускного каналу зустрічаються у 
жінок, головним чином у вигляді поліпа в ділянці його зовнішнього 
отвору. За мікроскопічною будовою поліп сечовипускного каналу 
являє собою пухлину доброякісного характеру: папілома, аденома, 
але по мірі свого існування може перетворюватися у злоякісну. Поліп 
сечовипускного каналу  проявляється наступними симптомами: кро-
вотечі, розлади сечовипускання: затруднення, що супроводжується 
болючістю, розбризкуванням струменя сечі.

Діагностика. Звичайно виявляють поліпи гінекологи і скеровують 
хвору на консультацію до уролога. Важливо відрізняти поліп від зовні 
подібного до нього пролапсу жіночого сечовипускного каналу, при 
якому стінка його легко вправляється.

Лікування. Поліпи та інші доброякісні пухлини жіночого сечови-
пускного каналу лікуються оперативно: виконується клиноподібна або 
циркулярна резекція уретри в межах здорових тканин. Консервативні 
методи лікування поліпа, особливо припікання хімічними речовинами 
або електричним струмом, не тільки не забезпечують повного руй-
нування поліпа і не гарантують від рецидиву, але і сприяють росту 
і перетворенню на злоякісну пухлину. Рак сечовипускного каналу у 
жінок зустрічається рідко і здебільшого у ділянці його зовнішнього 
отвору. Лікування полягає у резекції уретри та регіонарній лімфаде-
нектомії в поєднанні з променевою терапією.

 ЧАСТИНА IV. ТРАНСУРЕТРАЛЬНА 
ЕЛЕКТРОРЕЗЕКЦІЯ ПУХЛИН СЕЧОВОГО МІХУРА

В СРСР піонерами трансуретральних операцій були Дамський А.Я. 
(1934), Дунаєвський Л.І. (1935) та Няньковський А.М. (1964-1972). Про-
довжили розвиток ТУР Возіанов О.Ф., Стаховский Е.О., Серняк Ю.П., 
Возіанов С.О., Лопаткін Н.А., Мартов А.Г., Гущин Б.Л.,  Симонов В.Я., 
Камалов А.А.

Дані застосування ТУР пухлин сечового міхура в Росії та Україні 
є протилежними. Так, у зв’язку з відсутністю хорошої апаратури для 
виконання даної операції в нашій державі і надалі більш ніж у 50-
70% хворих проводяться відкриті оперативні втручання, тільки біля 
20-50 % - ТУР. В зв’язку з насиченням ринку СНД ендоскопічною 
технікою таких фірм як “К. Шторц” та “Р. Вольф” значно більше за 
останні роки стали робити ТУР в Києві, Москві, Харкові, Донецьку, 
Санкт-Петербурзі, Львові  та інших містах.

Трансуретральна електрорезекція на теперішній час є операцією, 
яка найчастіше застосовується у світі для лікування цього широко 
поширеного захворювання [3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 
34, 41, 42, 43, 44]. 

4.1. ПОКАЗИ ТА ПРОТИПОКАЗИ ДО ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЇ 
РЕЗЕКЦІЇ ПУХЛИН СЕЧОВОГО МІХУРА

Логічно, що новий метод лікування не зразу знайшов прихильників 
у всьому світі. Необхідно було накопичити досвід та вивчити результа-
ти ТУР. Саме це і відобразилось на розробці показів та протипоказів 
до трансуретральної резекції пухлин сечового міхура. 

Спочатку виконували ТУР тільки хворим з супутніми захворю-
ваннями, які не дозволяли виконати відкриту операцію, та хворим з 
невеликими розмірами пухлини. Сучасні урологи вважають можливим 
виконання ТУР при великих розмірах пухлин. З розвитком урології 
та збагаченням досвіду деякі урологи стверджують, що можливим є 
виконання ТУР пухлинах любих розмірів, за умови відсутності пато-
логічних змін з боку верхніх сечових шляхів.

Більшість урологів [3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 41, 42, 43, 44] пропонує 
виконувати  трансуретральні резекції при пухлинах сечового міхура 
за наступними показами: 
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• перша і друга стадія захворювання (за міжнародною класифіка-
цією TNM); 

• третя і четверта стадія захворювання, якщо планується „санітар-
на” ТУР і коагуляція пухлини з метою зупинки кровотечі;

• наявність у пацієнта супутніх захворювань, які обумовлюють висо-
кий ризик відкритого оперативного втручання (патологія серцево-
судинної, дихальної, ендокринної систем та інші захворювання);

• попередні множинні оперативні втручання в ділянці малого таза, 
стани після пластики передньої черевної стінки синтетичними 
матеріалами;

• супутні психічні захворювання, які значно утруднюють після-
операційний нагляд за цією категорією пацієнтів; 

• ожиріння ІІІ ступеня;
• категорична відмова хворого від „відкритого” радикального опера-
тивного лікування (за встановленими показаннями) при наявності 
макрогематурії з небезпекою розвитку постгеморагічної анемії 
та шоку. 

Абсолютними протипоказами до ТУР при пухлинах сечового 
міхура є:

1) облітерація, стриктури та деформація уретри, які є перешкодою 
для проведення резектоскопа в сечовий міхур, та які неможливо 
ліквідувати шляхом бужування або уретротомії;

2) утворення хибних ходів уретри під час спроби заведення ре-
зектоскопа в сечовий міхур;

3) перфорація уретри, простати або сечового міхура внаслідок перед-
операційного бужування уретри або введення резектоскопа;

4) гострі запальні захворювання органів сечостатевої системи 
(гострий уретрит, гострий простатит, гострий цистит, гострий 
орхоепідидиміт та інші);

5) поєднання раку сечового міхура із ДГПЗ великих розмірів без 
наявності епіцистостоми та хронічною затримкою сечі понад 
300-400 мл;

6) множинні камені сечового міхура або наявність одного конк-
ременту розмірами понад 3 см;

7) хронічна ниркова недостатність будь-якого генезу, особливо викли-
кана проростанням пухлиною дистальних відділів сечоводів;

8) серцево-судинна недостатність та легенева декомпенсація;

9) гострий інфаркт міокарда;
10) наявність у хворого встановленого кардіостимулятора; 
11) некореговані порушення в системі гемостазу;
12) гострі захворювання системи крові (гострий лейкоз та інші);
13) гострі інфекційні захворювання;
14) хвороби кульшових суглобів (вроджені та набуті, анкілоз 

кульшових суглобів) при яких технічно неможливо провести 
резектоскоп по уретрі, або неможливо ним маніпулювати в 
сечовому міхурі.  

Відносними протипоказами до ТУР при пухлинах сечового 
міхура є:

1) варикозне розширення вен шийки сечового міхура;
2) поєднання раку сечового міхура із ДГПЗ великих розмірів при 

наявності епіцистостоми або ДГПЗ малих та середніх розмірів 
без наявності епіцистостоми;

3) множинні дивертикули сечового міхура з показаннями до опе-
ративного лікування;

4) рак сечового міхура у ділянці одного з вічок сечоводів із урете-
рогідронефрозом;

5) гіпоспадія із стенозом зовнішнього отвору уретри;
6) наявність одного конкременту сечового міхура розмірами до 3 см 

з можливістю проведення цистолітотрипсії або множинних конк-
рементів з можливістю їх видалення по тубусу резектоскопа.

При поєднанні пухлини сечового міхура із доброякісною гіпер-
плазією передміхурової залози та з каменями, спочатку виконують 
цистолітотрипсію та трансуретральну резекцію папіломи. 

Потім виконують ТУР ДГПЗ, якщо попередні операції відбулися 
без ускладнень. Наявність надлобкового дренажу не є протипока-
зом до трансуретральної резекції пухлини. Навпаки він забезпечує 
циркуляцію промивної рідини  та іноді дає можливість виконання 
ендоскопічної  резекції пухлини через норицевий хід.

Таким чином, можна підсумувати дані літератури а, відповідно, 
і досвід авторів. Наявність конкрементів та множинних пухлин сечо-
вого міхура не являються протипоказами до трансуретральної резекції. 
Наявність гострих запальних захворювань органів сечостатевої сис-
теми, важкі супутні захворювання (гострий інфаркт міокарда та інші) 
є протипоказами до операції.
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4.2. ПРИНЦИП ДІЇ ТА БУДОВА РЕЗЕКТОСКОПА

Трансуретральна електрорезекція являється електрохірургічним 
методом, який використовує для висічення або коагуляції тканин 
струм високої частоти (350-450 кГц). Застосування високочастотного 
струму для цілей електрохірургії основане на ряді фізичних ефектів 
при його проходженні через тканини. На відміну від постійного та пе-
ремінного струму низької частоти перемінний струм з частотою вище 
10 кГц не викликає в тканинах електролітичної дисоціації, внаслідок 
чого навіть при великий силі не подразнює нервових закінчень, не 
викликає болю та шоку. 

При електрорезекції важлива не загальна кількість тепла, яка утво-
рюється в тканинах, а тепловий ефект в ділянці тканини, яка підлягає 
резекції або коагуляції. Висока щільність струму може бути отримана 
шляхом збільшення електричного напруження на виході апарата, або 
зменшенням поверхні електрода.

У сучасних резектоскопах, які мають біполярний активний ме-
тод використання високочастотного струму, його висока щільність 
досягається за рахунок конструктивного виконання активного елек-
троду у вигляді тонкої петлі для різання або невеликого ролику для 
коагуляції.  

Найбільша щільність струму і, як слідство, максимальний нагрів 
створюється у тканинах, які безпосередньо прилягають до електрода. 
Сам електрод, який має невеликий омічний опір по відношенню до 
опору тканин, залишається холодним. Велика щільність струму, яка 
виникає при застосуванні тонкої дротикової петлі та високого напру-
ження при виході апарата, супроводжується значним локальним на-
грівом (вище 100ºС) тканини, при якому клітинна та тканинна рідини 
миттєво переходять у пару, розриваючи при цьому клітинні та тканинні 
перегородки. Це і роз’єднує тканини при дії високочастотного струму 
великої щільності. 

Короткочасність впливу внаслідок швидкого руху петлі електрода 
забезпечує невелику коагуляційну плівку на поверхні розрізу. Коа-
гулюючий ефект високочастотного струму, який використовується 
для зупинки кровотечі в ході операції, обумовлений незворотним 
згортанням білків при локальному нагріванні тканин до 60-80ºС. 

Щільність струму при коагуляції повинна бути меншою, ніж при 
різанні, а тривалість впливу – більшою. Застосування для коагуляції 
струму більшої сили призводить до обвуглювання тканин зі збільшен-

ням їх опору. В деяких випадках здійснюється розрив стінки судини 
до утворення в ньому тромбу внаслідок приварювання обвугленої 
тканини до електрода. Коагулюючий ефект високочастотного струму 
поширюється на глибину 0,4-3,0 мм. 

В деяких сучасних апаратах можлива наявність і ріжучого і коагулю-
ючого струмів, що забезпечує більш виражений коагулюючий ефект 
під час резекції тканин. Щільність струму та ступінь нагріву швидко 
зменшуються по направленню до індиферентного електроду.

В процесі операції уточнюють оптимальну силу струму, бо у кож-
ного хворого відстань між індиферентним та активним електродами 
та опір тканин різні. При правильно вибраній силі струму петля не 
зустрічає опору зі сторони тканин, на поверхні розрізу не залишаються 
сліди обвуглювання, а коагулюючий струм не викликає приварювання 
тканин до електроду. В цьому випадку навколо петлі утворюється 
вільна зона за рахунок випаровування тканин, які знаходяться у безпо-
середньому контакті з нею. 

За рахунок швидкого випаровування внутріклітинної рідини здій-
снюється розрив клітинних мембран, і тканина легко роз’єднується в 
зоні впливу петлі. При недостатньому рівні напруження перехід внут-
ріклітинної рідини у пару проходить дуже повільно, що призводить до 
висушування тканин, викликаючи одночасно коагулюючий вплив. 

Хірург, який виконує операцію при низькій напрузі, відчуває, що 
петля резектоскопа рухається вкрай повільно, якби в’язне у тканинах. 
Надмірно висока напруга викликає значний некроз оточуючих петлю 
тканин, внаслідок їх надмірного нагрівання. Найбільш часто для різан-
ня використовують наступні параметри: напруга 250-280 Вольт; сила 
струму 0,2-0,5 Ампер; потужність від 100 до 150 Ватт. Для коагуляції 
використовують потужність близько 50 Вт. 

Як правило, перед початком операції хірург має оцінити виставлені 
параметри різання та коагуляції та адекватно їх скорегувати. При ви-
борі параметрів слід враховувати відстань між активним і пасивним 
електродом (пасивний електрод встановлюють під ягодицею хворого). 
В огрядних (повних) хворих ця відстань більша, що відповідно вима-
гає збільшення потужності щодо різання та коагуляції. 

В якості джерела напруги при ТУР використовуються генератори 
високих частот, які здатні забезпечити струм різної щільності, яка необ-
хідна як для ефективної коагуляції так і для різання. Всі сучасні моделі 
генераторів забезпечені педаллю, яка дозволяє включити як режим “рі-
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зання” так і “коагуляцію”. Дуже важливим при високочастотній хірургії 
є забезпечення безпеки пацієнта та хірурга, яке включає дотримання 
суворих вимог до апаратури та техніці її застосування.

Крім генератора високих частот для виконання трансуретральної 
електрорезекції необхідно джерело світла. Як правило, фірми-вироб-
ники комплектують резектоскопи галогенними джерелами світла та 
світловими кабелями, які завдяки світловолоконним нитям переда-
ють світло з мінімальними втратами. Основними функціональними 
вузлами любого резектоскопа є тубус з мандреном, оптична система, 
електродом та промивна система.

Тубус резектоскопа виготовлений з діелектричного матеріалу або сталі 
у вигляді прямої трубки з відкритим міхуровим кінцем (рис. 4.1.).

 
Рис. 4.1. Тубус резектоскопа з обтуратором

У металевому тубусі міхуровий кінець покривається матеріалом, 
який ізолює його від активного електрода. Розмір тубуса складає 22-28 
за Шар’єром, в дитячих моделях – 14-18. Міхуровий кінець тубуса має 
прямий або косий зріз різної довжини. В деяких моделях робочий хід 
петлі відповідає довжині зрізу тубуса, що дозволяє використовувати 
їх для резекцій пухлин дна сечового міхура, знижуючи небезпеку пер-
форації стінки петлею. Зовнішній кінець тубуса має замкову частину 
для герметичного з’єднання з мандреном або механізмом управління 
електродом. У сечовий міхур тубус вводять разом з мандреном. 

В деяких мандренах виконаний з рухомим дзьобом, що придає 
йому кривину Мерс’є і полегшує введення тубуса у сечовий міхур 
при великій середній частинці гіперплазії передміхурової залози. Є 
обтуратори з каналом для оптики (оптичні обтуратори), що дозволяє 
проводити резектоскоп по уретрі під контролем зору (рис. 4.2.).

 
Рис. 4.2. Оптичний обтуратор

Це досить важливий момент при проведенні операції, так як 
утворення хибного ходу уретри або перфорація простати можуть 
стати протипоказами до подальшого виконання операції. Завдяки 
використанню оптичних обтураторів значно зменшились випадки 
травматизації тканин уретри та простати при проведенні тубуса ре-
зектоскопа в сечовий міхур.

Оптична система представлена операційною оптичною трубкою 
(рис. 4.3), направлення огляду в якій складає 0-30° до вісі трубки, а кут 
огляду складає 80-100°. Особливість такої трубки в тому, що видимий 
розмір предметів суттєво залежить від їх відстані до об’єктиву і пред-
мети, віддалені більш ніж на 3-5 см від об’єктиву, не видно внаслідок 
недостатньої їх освітленості.

 
Рис. 4.3. Оптична система резектоскопа 

(а – загальний вигляд оптичної трубки; б – кути зору та зони огляду оптичних 
трубок; в - конектор світловолоконного світловода)

Оптична трубка резектоскопа дозволяє добре орієнтуватися у 
задній уретрі, де предмети, які роздивляються, розташовані близько 
від лінзи об’єктива. Для орієнтування при переході у шийку сечового 
міхура необхідно постійно зберігати у полі зору бокові предмети - 
триматися стінки.

Більшість урологів використовують у роботі оптику з кутом 30°, що 
є оптимальною для виконання операцій як на сечовому міхурі так і на 
простаті. Оптична система з кутом 0-15° переважно використовується 
для електрорезекції простати, операції на уретрі та при видаленні 
пухлин шийки сечового міхура. 
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Застосування тої чи іншої оптичної системи залежить від уподо-
бань та звичок оперуючого уролога, навиків оперативної техніки, 
розташування пухлин у сечовому міхурі. Так, технічно неможливо 
видалити пухлину передньої стінки сечового міхура з використанням 
оптики 0°, особливо при розташуванні пухлини поблизу шийки се-
чового міхура. В нашій практиці ми використовуємо оптику з кутом 
30°, яка, на нашу думку, є універсальною для виконання трансурет-
ральних операцій.

Електрохірургічна будова резектоскопа складається з активного 
електрода та механізму управління електродом. Для електрорезекції 
використовують електрод, який виконаний з тонкого, термостійкого 
і міцного дроту у вигляді петлі, неізольована частина якої вигнута 
під прямим кутом до вісі. Ця частина представляє собою половину 
окружності з діаметром 6-8 мм залежно від розміру тубуса, який 
використовується. 

Петля приварена до ізольованого стержня, який вставляється у 
направляючу трубку механізму управління. Вільний від ізоляції, 
протилежний петлі кінець стержня, фіксуючим гвинтом кріпиться до 
рухомого контакту високочастотної напруги у механізмі управління 
електродом. Електроди для коагуляції побудовані аналогічним чином, 
але замість неізольованої частини петлі використовують відносно 
великої площі обертаючий ролик.

Механізми управління активним електродом різних моделів резек-
тоскопів мають відмінності конструкцій і поділяються на три типи: 

1) система Несбіта; 
2) система Баумрюкера; 
3) зубчасто-шестеріньчаста система Штерн-МакКарті. 
Зубчасто-шестеріньчаста система на даний час морально застаріла, 

так як потребувала для управління резектоскопом двох рук протягом 
всієї операції. Найбільше поширення на сьогоднішній день отримали 
системи Несбіта та Баумрюкера. 

У резектоскопах конструкції Несбіта хірург активно переміщає 
петлю на себе зусиллям вказівного пальця, що дозволяє повністю 
контролювати швидкість резекції та опір тканини руху петлі. Петля 
повертається в попереднє положення під дією пружини. Недоліком 
цієї системи є те, що петля резектоскопа постійно висунута в сечовий 
міхур. При цьому встановлення робочої частини в тубус може суп-
роводжуватись травмуванням стінки сечового міхура петлею. Окрім 

того, вказівний палець при виконанні огляду сечового міхура постійно 
у напрузі та існує більша вірогідність випадкового прорізання тканин 
постійно висунутою петлею.

У резектоскопах системи Баумрюкера за допомогою рухомого упо-
ру для великого пальця петля переміщається уперед. Зворотний хід 
петлі (при виконанні зрізу тканини) здійснюється під дією сили стис-
неної пружини. Рухомий упор для пальця зберігає зручне положення 
руки хірурга при повороті інструмента для резекції по колу шийки. 
На нашу думку, система Баумрюкера більш зручна у використанні. 

Петля у спокійному положенні завжди прикрита ізольованим 
кінцем тубуса, що звільняє великий палець від напруги при вико-
нанні оглядових маніпуляцій, під час наповнення сечового міхура 
іригаційною рідиною. Окрім того, відсутня небезпека пошкодження 
тканин петлею резектоскопа при випадковому натисканні на педаль 
коагулятора та загинання петлі при огляді уретри.

  
Рис. 4.4. Робочі частини резектоскопа в зборі з оптичною трубкою та тубусом 

(готові до роботи)

Легкість та компактність останніх двох моделей неодмінна. Уп-
равління петлею одним пальцем дозволяє більшу частину часу пра-
цювати однією рукою. Завдяки цьому в процесі резекції лікар може 
пальцем вільної руки контролювати товщину та припіднімати тканину 
передміхурової залози через пряму кишку у напрямку до активного 
електрода при виконанні трансуретральної резекції простати.
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Важливу роль успішного оперативного втручання має добра візу-
алізація операційного поля, яка в свою чергу, залежить від виду іри-
гаційної системи. Умовно всі іригаційні системи, які застосовуються, 
можна поділити на два типи: непроточні та проточні. 

До першого типу (непроточні) відносяться системи, дія яких осно-
вана на періодичному наповненні та випорожненні сечового міхура. 
Електрорезекція тканин здійснюється тільки в період наповнення 
сечового міхура промивною рідиною. 

В міру наповнення порожнини сечового міхура візуалізація в зоні 
операційного поля погіршується, що примушує лікаря здійснити його 
випорожнення. Почергове наповнення та випорожнення сечового 
міхура суттєво сповільнює хід операції. 

Виходом з цієї ситуації було створення проточної іригаційної сис-
теми. На початку це здійснювалось шляхом попереднього виконання 
хворому троакарної епіцистостомії. Все це забезпечувало безпе рервне 
зрошення операційного поля в ході операції. Недоліком цього було 
затікання іригаційної рідини в навколоміхурову клітковину при 
перенаповненні сечового міхура у випадках обтурації надлобкового 
дренажу згортками крові та шматочками тканини. 

В деяких випадках ми спостерігали утворення флегмони навколо-
міхурової клітковини, що вимагало оперативного втручання з дрену-
ванням навколоміхурового простору та сечового міхура. 

Ми радимо у цих випадках проводити троакарну епіцистостомію за 
5-7 діб до виконання операції (поки не сформується нориця), або ні в 
якому разі не видаляти надлобковий дренаж впродовж 2-4 діб після ТУР, 
якщо троакарна епіцистостомія проведена в день виконання ТУР.

Найбільш довершеною проточною іригаційною системою є запро-
понована J.J.Iglesias (1975), яка представляє собою систему тубусів, 
які встановлені один в один з власними кранами (рис. 4.5.).

 Рис. 4.5. Резектоскоп за типом Iglesias

Це дозволяє добитися одночасного притоку промивної рідини по 
центральному тубусу та відтоку її між стінками тубусів. Ця система 
суттєво покращила візуалізацію операційного поля, а також зменшила 
час операції на відміну від непроточних систем, де можливо було або 
наповнювати або випорожняти сечовий міхур.

Слід відмітити, що непроточна система зрошення сечового міхура 
з використанням неіригаційних тубусів має певні позитивні переваги 
над проточною системою. Так, при діаметрі максимального по розміру 
іригаційного тубуса № 26 використовуються петлі, що відповідають 
неіригаційному тубусу № 24 (каталожний  № петлі 27050 G, код 
жовтий).

 
Рис. 4.6. Петлі та електроди резектоскопу 

(1 – кутова петля; 2 – пряма петля; 3 – голкоподібний електрод; 4 – списоподібний 
електрод (за Хуком); 5 – шароподібні електроди; 6 – конусоподібний електрод; 

7, 8 – вапоркати)

Застосування максимального за розміром неіригаційного тубуса 
№ 27 дозволяє використовувати петлі більшого розміру (каталожний  
№ петлі 27050 F, код коричневий). Звісно, більшою петлею за одна-
ковий проміжок часу можна видалити в 2-3 рази більше тканини. Цей 
факт має важливе значення при проведенні ТУР гіперплазії простати 
або пухлини сечового міхура великих розмірів. За рахунок цього ми 
значно зменшуємо час операції, тому рекомендуємо розпочинати 
операцію петлею більшого діаметру, а закінчувати її петлею меншого 
діаметру, щоб попередити зайве пошкодження здорових тканин.
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Окрім того, періодичне наповнення сечового міхура іригаційною 
рідиною при роботі з неіригаційним тубусом можна використати для 
видалення з сечового міхура зрізаних шматочків тканини, які іноді 
значно заважають візуалізації операційного поля під час операції.

Слід враховувати і той факт, що при роботі з іригаційним тубусом 
сечовий міхур весь час знаходиться в спавшомуся стані і при видаленні 
пухлини на задній стінці сечового міхура можна випадково пошкодити 
ті ділянки сечового міхура, що прилягають до операційного поля при 
пустому сечовому міхурі. Так, в нашій практиці зустрічався випадок 
перфорації передньої стінки сечового міхура при видаленні пухлини 
в ділянці сечоміхурового трикутника.

Однак не можна заперечувати наявність неодмінних переваг ірига-
ційної системи зрошення сечового міхура. Виникнення іригаційних ту-
бусів значно покращило техніку ТУР, зменшило час операції, кількість 
субопераційних та післяопераційних ускладнень. Так, використання 
іригаційних тубусів зводить до мінімуму процент виникнення ТУР-
синдрому (синдрому водної інтоксикації організму), який є одною з 
найбільш частих причин смертності під час та після ТУР. 

Системи, які забезпечують постачання промивної рідини до ре-
зектоскопа можуть суттєво відрізнятись одна від одної. Найбільш 
простий варіант - це стійка з розташованим на ній контейнером або 
пакетом, який містить стерильний розчин. Більш складний варіант 
включає в себе систему підготовки (стерилізації, фільтрації) та подачі 
рідини. Промивна рідина за рахунок сили тяжіння, зі швидкістю, яка 
регулюється хірургом, надходить у сечовий міхур, звідки видаляється 
пасивно або за допомогою активної аспірації.

Основними вимогами, які пред’являються до промивних рідин, 
є: стерильність, неелектропровідність, прозорість, ізотонічність. В 
якості промивної рідини на початку розробки методу використовува-
ли стерильну дистильовану воду. У 1947 році С.D.Creevy повідомив 
про гемоглобінемію та гемоглобінурію, які розвиваються внаслідок 
попадання у венозне русло гіпотонічної рідини під час операції, і 
запропонував використовувати негемолізуючі ізотонічні іригаційні 
розчини [41, 42]. 

Тим не менше, стерильну дистильовану воду багато урологів про-
довжують використовувати і на даний час [1, 2, 4, 9, 12, 41, 42, 43]. 
Це, в першу чергу, пояснюється невеликою її вартістю порівняно з 
негемолізуючими розчинами, а також тим, що вона забезпечує кращу 

видимість внаслідок гемолізу крові, яка виливається та плазмолізу 
любих вивішених клітин. 

З негемолізуючих розчинів для промивання сечового міхура за-
стосовують 1%-розчин сечовини, 3%-розчин манітолу, 3,2%-розчин 
циталя, 1,5%-розчин гліцину, 5%-розчин глюкози [1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 
10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 34, 41, 42, 43, 44]. Використання розчинів 
глюкози не бажане у хворих з цукровим діабетом, так як виникає не-
безпека неконтрольованої гіперглюкоземії під час операції, особливо 
при періодичному перенаповненні сечового міхура, коли іригаційна 
рідина засмоктується в кровоносне русло через зрізані венозні судини 
операційного поля. Адже доведено, що за 1 годину трансуретральної 
операції в кровоносне русло надходить до 1 л іригаційної рідини.

Останнім часом багато урологів віддають перевагу 1,5%-розчину 
гліцину. Всі перераховані розчини приблизно аналогічні за своїми 
властивостями, за виключенням розчину глюкози, при застосуванні 
якого рукавички та інструменти стають липкими, забруднюється окуляр 
оптичної трубки, що створює незручності у роботі хірурга.

Виконанню операції передує підготовка обладнання операційної та 
інструментарію. Перед операцією обов’язково перевіряється робочий 
стан генератора високочастотного струму, освітлювача, а також їх 
заземлення. Операційна затемнюється настільки, щоб освітленість 
була достатньою для роботи анестезіолога та операційної сестри. 
Операційна повинна бути укомплектована операційним столом, який 
регулюється по висоті, а  також за допомогою окремих компонентів, 
по площині, що забезпечує максимально зручне положення як хво-
рому так і хірургу.

Положення хворого при виконанні ТУР має важливу роль у про-
філактиці інтраопераційних ускладнень. Напівсидяче положення 
створює різницю рівнів між простатичними венами та серцем у 
20 см, що збільшує тиск у венах на 15 мм рт.ст. При такому положенні 
хворого промивна рідина буде потрапляти у простатичні вени лише 
при внутрішньоміхуровому тиску більше 40 см водного стовпа. Крім 
того, напівсидяче положення хворого полегшує дихання, зменшує 
небезпеку набряку мозку при резорбції промивної рідини.

Висота підставок для ніг повинна бути такою, щоб кут між стегнами 
та тулубом хворого становив приблизно 80º. При надмірному приведен-
ні стегон  до тулуба передміхурова залоза зміщується в сторону прямої 
кишки та стає менш доступною для інструмента під час операції. 
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Небажане також значне розгинання ніг у кульшових суглобах, тому 
що це створює незручність у роботі хірурга. Попереднє бинтування 
ніг хворих, які йдуть на ТУР, а також застосування м’яких підставок 
під згин колінного суглоба зменшує розлади кровообігу у кінцівках та 
імовірність наступного розвитку тромбофлебіту та емболій, особливо 
в осіб похилого віку.

До операційного столу кріпиться підставка для іригаційного резер-
вуара, висота якої має легко мінятись. У якості резервуару викорис-
товують контейнери, які містять стерильний розчин, або мірні скляні 
ємності (циліндри) об’ємом 3-5 літрів. Щоб запобігти значному (біль-
ше 30 см вод. ст.) підвищенню внутрішньоміхурового тиску, верхній 
край контейнера або резервуара встановлюється не вище 40-60 см над 
рівнем сечового міхура. Збільшувати висоту іригаційного контейнера 
понад 40-60 см можна лише на нетривалий час у випадках активної 
кровотечі та відсутності адекватної візуалізації операційного поля.

У процесі операції для збору використаної промивної рідини засто-
совуються мірні контейнери, які дозволяють достатньо легко зрівняти 
об’єми введеної у сечовий міхур рідини та виведеної з нього. Завдяки 
цьому  можна оцінити втрати іригаційної рідини при всмоктуванні 
її у кровоносне русло та вчасно розпочати заходи по профілактиці 
можливих ускладнень внаслідок водної інтоксикації організму.

Інструменти перед використанням дістають із стерилізатора та 
розміщують на стерильному столі у порядку, зручному для застосу-
вання:

• набір тубусів та обтураторів; 
• петлі різного розміру; 
• електроди для коагуляції; 
• електрохірургічний пристрій;
• оптичні трубки; 
• трубки для притоку та відтоку промивної рідини; 
• силовий та світловий кабелі; 
• шприц Жане або евакуатор Елліка; 
• катетери Фолі (№ 20-24) з балоном на 20-50 мл  та  сечоприймачі; 
• пінцет; 
• шприц на 20 мл; 
• буж; 
• набір для меатомії;
• білизна, затискачі для білизни.

Збір резектоскопа починають з вибору петлі необхідного розміру, 
перевірки цілості її ізоляції по всій довжині та установки петлі у на-
правляючу трубку робочого елемента. Петля повинна легко просува-
тись по трубці до упору, і після введення у контактне гніздо надійно 
фіксуватись затримуючим пристроєм. При потягуванні за петлю разом 
з нею повинен пересуватись і механізм управління активним елект-
родом, що свідчить про надійну механічну її фіксацію. 

Після введення оптичної трубки у направляюче гніздо механізму уп-
равління та її фіксації, лікар повинен перевірити правильність установки 
активного електрода, роботу механізму управління електродом та довжи-
ну вільного ходу петлі. У крайньому положенні петля повинна входити у 
тубус для забезпечення повного відсічення тканини, яка резектується. 

При необхідності петлі придають кут нахилу до осі резектоскопа 
дещо менший прямого. З’єднавши запірні крани з привідною та відвід-
ною іригаційну рідину трубками, перевіряють дієздатність промивної 
системи. Після приєднання до оптичної трубки світлового кабеля лікар 
може приступати до роботи. Приєднання високочастотного кабеля 
здійснюється безпосередньо перед початком резекції після огляду 
заднього відділу уретри та сечового міхура.

У нашій роботі використовувались непроточні резектоскопи фірм 
“Шторц” (Німеччина), “АСМI” (США), “Вольф” (Німеччина) та про-
точні – фірм “Шторц” та “Вольф”. На початку освоєння методу ТУРП 
та в останні 10 років в якості промивної рідини використовувалася 
стерильна дистильована вода та 3-5% розчин глюкози.

ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНЕ ОБСТЕЖЕННЯ

Всі хворі перед операцією мають проходити стандартне клінічне 
обстеження, яке включає в себе:

• загальний (розгорнутий) аналіз крові та сечі;
• RW та аналіз на ВІЛ;
• визначення групи крові та резус-фактору;
• біохімічний аналіз крові (визначення в плазмі крові концентрації 
креатиніну, сечовини, загального, прямого та непрямого білірубі-
ну, загального білка, АЛТ, АСТ, натрію, калію,  глюкози);

• дослідження згортальної системи крові (коагулограма, визначен-
ня часу кровотечі за Лі-Уайтом);

• визначення мікробного числа сечі та засів сечі на визначення 
чутливості до антибіотиків;
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• дослідження функціонального стану нирок (радіоізотопна рено-
графія, проба Реберга-Тарєєва);

• проведення екскреторної урографії та низхідної цистографії (при 
необхідності);

• ректальне обстеження простати;
• УЗД нирок, сечового міхура, простати із визначенням кількості 
залишкової сечі;

• уродинамічне обстеження (при наявності інфравезикальної об-
струкції);

• ЕКГ та консультацію терапевта для визначення супутньої пато-
логії та необхідності її передопераційного лікування.

Кінцевим етапом передопераційного обстеження має бути урет-
роцистоскопія, яку слід проводити безпосередньо перед операцією. 
При уретроцистоскопії ми з’ясовуємо можливість проведення опе-
рації трансуретральним шляхом, прохідність уретри, наявність та 
численність пухлин, їх розташування та характер росту. Окрім того, 
орієнтовно визначаємо тривалість операції, що має суттєве значення 
для анестезіологічного забезпечення.

4.3. МЕТОДИКА ОПЕРАЦІЇ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРО-
РЕЗЕКЦІЇ ПУХЛИН СЕЧОВОГО МІХУРА

Одними з найбільш складних операцій в трансуретральній урології 
є трансуретральні операції з приводу пухлин сечового міхура, що 
вимагають філігранної техніки виконання, досконалого володіння апа-
ратурою та достатніх знань анатомії сечового міхура та будови пухлин 
[1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 34, 41, 42, 43, 44].

Навчитись правильно виконувати ТУР пухлин сечового міхура 
досить важко. Більшість урологів не мають змоги працювати з моні-
торним контролем, що робить практично неможливим процес спосте-
реження за операцією та навчання інших. Ідеальним є використання 
під час операції системи відео-моніторного контролю „Urocam” або 
системи цифрового ендоскопічного спостереження „Image 1tm”.

Останніми роками фірма Karl Storz розробила і випустила до вико-
ристання першу тримірну ендоскопічну систему відеоспостереження 
„Endovision Tricam 3D”, яка дозволяє проводити ендоскопічні операції 
на кардинально новому якісному рівні. При цьому використовується 
спеціальний тримірний ендоскоп, тримірна відеоголівка, тримірний 

відеомультиплексор та скан-конвектор, тримірний комп’ютерний 
монітор та стерео-окуляри. На монітор під час виконання операції 
виводиться об’ємне зображення, що забезпечує більш легке пози-
ціювання інструментів в ході операції та значно спрощує виконання 
операції і процес навчання.

Кожний оперуючий уролог знає, що краще 1 раз самому спробувати 
працювати резектоскопом, ніж 10 разів побачити, як це робить інший. 
Дійсно, неможливо навчитись виконувати ТУР лише спостерігаючи 
за оперативною технікою іншого [1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 34, 
41, 42, 43, 44]. Але з нашого досвіду ми можемо порадити розділити 
процес навчання на декілька етапів.

Перший етап – ретельне вивчення будови резектоскопа та маніпу-
лювання тубусом, робочою частиною та петлею. Іноді ми рекомендує-
мо затиснути в долоні кінець резектоскопа, що в деякій мірі нагадує 
простатичний відділ уретри та проводити імітаційні рухи різання та 
коагуляції.

Другий етап – введення резектоскопа у сечовий міхур, огляд сечо-
вого міхура, простати та уретри. При достатніх початкових знаннях 
можна дозволити почати операцію або проводити кінцеву коагуляцію 
операційного поля. Вважаємо, що виконання близько 50 таких почат-
кових етапів достатньо для  засвоєння основних технічних моментів 
при виконанні ТУР.

Третій етап – виконання операції під контролем більш досвідченого 
уролога, який у випадках ускладнень або на технічно важких етапах 
операції, може замінити учня та адекватно закінчити операцію. Іноді 
під час операції ми робимо декілька таких замін.

Більшість досвідчених оперуючих урологів схиляються до виснов-
ку, щоб правильно навчитись виконувати ТУР, необхідно самостійно 
провести близько 150-200 трансуретральних операцій. На нашу думку, 
ендоуролог все життя залишається учнем, адже чим краще спеціаліст 
виконує операції, тим більше він сам вчиться, набуває власних навиків, 
створює власні методики виконання операції, постійно удосконалює 
свою оперативну техніку. Впевнені, що ускладнення будуть і у навіть 
найдосвідченіших спеціалістів і жоден з них не може сказати, що в змозі 
зробити  без ускладнень будь-яку трансуретральну операцію.

Важливим моментом є те, що учню необхідно спостерігати за кож-
ним ендоскопічним втручанням, яке проводиться у клініці. З власного 
досвіду ми можемо сказати, що спостереження за 50 ТУР дорівнює 
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одній власно проведеній операції. Виконання операції іншим уроло-
гом повинно критично оцінюватись спостерігаючим у плані того, чи 
„різав би він у даному конкретному місці”, чи „з’явиться після зрізу 
м’язовий шар сечового міхура або капсула простати”, чи „достатньо 
проведена коагуляція для продовження операції” та інше.

Надзвичайне значення для досвіду трансуретральних операцій 
має зорова пам’ять. Оперуючий має пам’ятати все операційне поле і 
чітко уявляти подальший хід операції. Досягти цього можна не лише 
виконанням операцій, а і тривалими пасивними спостереженнями за 
тим, як їх виконують інші.

Починати операцію слід з оцінки діаметра тубуса і відповідності 
його діаметру зовнішнього отвору уретри. При необхідності застосу-
вання тубуса діаметром більшого за уретру ми радимо зробити меа-
тотомію, а не проводити бужування. Досить часто після бужування і 
травматичного введення тубуса розвиваються стриктури зовнішнього 
отвору уретри і при подальшій необхідності проведення контрольних 
цистоскопій ці стриктури складають не-аби-які проблеми.

При наявності супутньої гіперплазії простати слід спочатку про-
вести бужування мембранозного та простатичного відділу уретри 
до № відповідного діаметру тубуса резектоскопа. Таким чином ми 
розтягаємо уретру для полегшення проходження тубуса і зменшення 
травматизації слизової, особливо при наявності варикозу слизової про-
статичного відділу уретри та шийки сечового міхура. Оптимальним 
є використання оптичного обтуратора для попередження ятрогенних 
пошкоджень уретри.

Після введення тубуса ми проводимо заміну обтуратора на зібрану 
робочу частину і оглядаємо сечовий міхур. Розпочинати слід з шийки 
сечового міхура та простатичної частини уретри. Чітко слід оцінити 
прохідність простатичної частини уретри. При наявності супутньої 
гіперплазії простати необхідно визначитись у необхідності проведення 
ТУР простати, так як це може суттєво збільшити час оперативного 
втручання. ТУР простати слід проводити завжди після виконання 
основної операції.

Важливим моментом є огляд сечоміхурового трикутника, візуалі-
зація вічок сечоводів, оцінка адекватності пасажу сечі по них. При 
спостереженні за вічками сечоводів ми маємо зафіксувати не менше 
1-2 викидів сечі за хвилину.

При огляді пухлини сечового міхура слід оцінити її розміри, роз-
ташування, пухлинну ніжку, відстань від вічок сечоводів, характер її 
росту (рис. 4.7-4.9).

Рис. 4.9. Екзофітний характер росту раку сечового міхура Т3 
(1 – візуальні границі пухлини на слизовій оболонці; 2 – інфільтрація паравези-

кальної жирової клітковини)

Рис. 4.7. Папілярний рак сечового 
міхура Т1 (ураження слизової та 

підслизового шару)

Рис. 4.8. Папілярний рак сечового міхура Т2 
(1 - ураження слизової та підслизового шару; 
2 – інфільтрація м’язового шару стінки сечо-

вого міхура)
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Пухлина папілярного характеру на ніжці, яка розташовується у 
ділянці сечоміхурового трикутника, може прикривати вічко сечовода, 
тому для його виявлення слід змістити пухлинні маси тубусом ре-
зектоскопа. При цьому досить часто вдається роздивитись вічко (при 
умові, що відсутнє його проростання пухлиною).

Після візуалізації однієї пухлини ніколи не слід припиняти огляд 
сечового міхура. Подальшим оглядом можна виявити мілкі (до 1-
2 мм) папіломи в інших відділах міхура. Так, ми виявляли одночасно 
до 10-15 мілких папілом, які є причиною рецидивів пухлини в інших 
ділянках міхура через 3-6 місяців після операції.

Важкою для огляду є передня стінка сечового міхура біля ший-
ки („сліпа” зона), особливо при використанні оптики з кутом 0-30° 
(рис. 4.10.)

Рис. 4.10. Цистоскопія з використанням оптичної системи з різним кутом зору. 
Пухлина передньої стінки сечового міхура (в сліпій зоні) із супутньою внутрішньо-

міхуровою доброякісною гіперплазією простати. Пухлина виявлена при вико-
ристанні оптики 1200

Ми рекомендуємо використовувати оптику 600, або скопію прово-
дити на пустому міхурі з додатковим притисканням передньої стінки 
міхура донизу рукою в надлобковій ділянці. Ми спостерігали випадок 
пухлини передньої стінки до 1 см біля шийки міхура (із масивною 
макрогематурією), яку було діагностовано при УЗД. При цистоскопії 
виявили ДГПЗ з внутрішньоміхуровим ростом та варикозом шийки, 
що сприйняли за причину макрогематурії. Пухлини при огляді не 
знайшли. Хворому провели ТУР простати і лише після видалення 
внутрішньоміхурової частини ДГПЗ на 12 годин вдалось візуалізувати 
пухлину та провести резекцію сечового міхура (рис. 4.11).

Рис. 4.11. Пухлини передньої стінки сечового міхура (а – пухлини неможливо до-
сягти петлею; b – притискування передньої стінки сечового міхура в надлобковій 
ділянці для проведення резекції; с – пухлина передньої стінки міхура (прикрита 

тканиною простати) видалена після резекції простати)

Після визначення наявності пухлини, чисельності пухлин, характе-
ру їх росту та розташування можна приступати до ТУР. Розпочинати 
рекомендуємо з коагуляції або резекції дрібних пухлин (мається на 
увазі не резекція частини пухлини, а повне видалення в межах неуш-
коджених м’язових шарів стінки сечового міхура). Починати з дрібних 
пухлин зручніше, так як видалення основної пухлини буде супрово-
джуватись макрогематурією, що дещо погіршить прозорість ірига-
ційного середовища. Крім того, під час видалення великих пухлин 
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можуть виникати субопераційні ускладнення (перфорація міхура, ТУР 
синдром, масивна кровотеча), з необхідністю негайного припинення 
операції або продовження її відкритим шляхом. В першому випадку 
дрібні пухлини залишаться нескоагульованими, а в другому їх буде 
досить важко виявити при відкритому сечовому міхурі.

Після резекції дрібних пухлин приступають до ТУР основної (ве-
ликої або більшої) пухлини. Ми рекомендуємо використовувати петлі 
невеликого розміру для профілактики перфорації стінки, зрізувати 
пухлину лише антеградними рухами петлі (ні в якому разі не ретро-
градними). При зрізуванні обов’язково бачити петлю під час рухів, її 
розташування по відношенню до неушкодженої стінки міхура.

Розрізняють поверхневі, глибокі та зрізи середньої глибини; ко-
роткі та довгі зрізи. Антеградні зрізи можна проводити із визначеною 
кінцевою точкою резекції (зона зрізу розташовується між петлею і 
краєм тубуса резектоскопа при нерухомому тубусі резектоскопа) або 
довгими зрізами без визначеної кінцевої точки зрізу (зріз подовжується 
за допомогою антеградного руху тубусом).  Виконання перших більш 
безпечне, так як глибина та довжина зрізу контролюється зором; їх 
застосовують при пухлинах невеликого розміру. Виконання довгих 
зрізів без визначеної кінцевої точки зрізу можна застосовувати лише 
досвідченому ендоскопісту і, як правило, при великих пухлинах. 
Перевагою довгих зрізів є значне зменшення часу операції.

На початку ТУР можна виконувати довгі глибокі або середньої 
глибини зрізи, а в кінці операції рекомендуємо проводити лише короткі 
поверхневі зрізи для уникнення перфорації.

Зрізи безпечніше проводити на слабонаповненому сечовому міхурі. 
При цьому товща м’язового шару максимальна і значно менша віро-
гідність перфорації стінки. За нашими спостереженнями переважна 
кількість перфорацій виникає при тугонаповненому сечовому міхурі. В 
цьому плані значно небезпечніше працювати з іригаційним тубусом. 

Папілярні пухлини своєю будовою нагадують дерево. Видалити 
таке дерево можна декількома шляхами. При добрій візуалізації пух-
линної ніжки (стовбура дерева) можна розпочинати з її резекції. При 
достатньому досвіді можна декількома зрізами повністю відрізати 
пухлину від сечового міхура, провести резекцію ніжки до неушкод-
жених м’язів міхура, скоагулювати судини операційної рани,  а в по-
дальшому фрагментувати пухлину та видаляти фрагменти з сечового 
міхура практично без крововтрати.

Рис. 4.12. Варіант техніки ТУР пухлини сечового міхура. Видалення пухлини почи-
нається відсіченням пухлинної ніжки від сечового міхура в межах здорових тканин

Якщо пухлинна ніжка добре не візуалізується, розпочинати треба 
з видалення основної маси ворсин для оголення ніжки. Видаляти 
ворсини треба рівномірно з усіх боків. Якщо різати по центру в бік 
судинної ніжки, то можна пухлину розділити надвоє і вона „ляже” 
вбік на стінку сечового міхура, що при подальшій резекції небезпеч-
но пошкодженням здорових шарів міхура або перфоруванням стінки 
міхура. Тому ТУР можна проводити за методикою „від периферії до 
центру” (рис. 4.13).

Якщо пухлина папілярна з довгими м’якими ворсинами, що нави-
сають над вічком сечоводу або „лягають” на стінку, можна користува-
тись технікою „холодного” обривання ворсин до судинної ніжки. При 
цьому практично неможливо пошкодити стінку міхура. При ширшій 
пухлинній ніжці більш практично проводити резекцію від поверхні 
пухлини в бік судинної ніжки (рис. 4.14).

Після видалення основної маси пухлини треба ретельно видалити 
пухлинну ніжку. Пухлинна ніжка завжди добре васкуляризована та її 
видалення супроводжується кровотечею. Ми радимо не спинятись на 

Рис. 4.13. Варіант техніки ТУР пухлини 
сечового міхура. Пухлина видаляється 
поступовими зрізами у напрямку від 

периферії до центру

Рис. 4.14. Варіант техніки ТУР пухлини 
сечового міхура. Пухлина видаляється 
поступовими зрізами у напрямку від 

поверхні до ніжки
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тривалій коагуляції судин ніжки, бо це утруднює подальшу її резекцію 
(ніжка та тканини міхура після коагуляції стають щільними та погано 
піддаються різанню). Крім того, скоагульовані тканини пухлини іноді 
можуть прикривати невидалені ділянки пухлини, що є грубою помил-
кою хірурга та причиною пролонгації пухлинного процесу.

Зустрічаються випадки, коли артеріальна судина закрита не-
видаленими частинами пухлини і не візуалізується для коагуляції 
(рис. 4.15).  

 
Рис. 4.15. Артеріальна судина в задньому куті рани, закрита невидаленими частка-

ми пухлини. Судина не візуалізується для коагуляції

Рекомендуємо в таких випадках продовжити резекцію та звільнити 
рану від екзофітних пухлинних мас. Як правило, після цього вдається 
добре візуалізувати кровоточиву судину та провести її коагуляцію 
(рис. 4.16).

Рис. 4.16. Видалено тканину пухлини перед судиною для достатньої візуалізації 
основи судини та її коагуляції

При масивній кровоточивості операційної рани і відсутності до-
статньої прозорості середовища для проведення коагуляції можна 
збільшити тиск іригаційної рідини за рахунок збільшення висоти 
розташування контейнера з іригаційною рідиною (рис. 4.17).

Рис. 4.17. Артеріальна кровотеча та зміна струменя крові при збільшенні тиску 
іригаційної рідини

Перед початком ТУР слід намітити границі резекції стінки сечового 
міхура відступивши від візуальної частини пухлини в середньому до 
2 см. Можна зробити передопераційні відмітки на стінці сечового 
міхура точковою коагуляцією стінки сечового міхура навколо пухлини. 
В подальшому резекцію проводити в декілька етапів:

• видалення візуальної екзофітної частини пухлини;
• видалення візуальної ендофітної частини пухлини;
• видалення невидимих пухлинних частин в межах наміченої 
границі резекції та коагуляція дна рани. 

Рис. 4.18. Етапи ТУР пухлини сечового міхура
(а – схематичне зображення екзофітної та ендофітної частин пухлини; b – видалена 
екзофітна частина пухлини, пунктиром показана зона видалення ендофітної частини; 
с – видалена ендофітна частина, пунктиром показана зона подальшої резекції стін-
ки для видалення невидимих частин пухлини; стінка сечового міхура резектована 
відступивши на 1,5-2 см  від візуальних границь пухлини); d – проведено видалення 

невидимих частин пухлини і коагуляція дна рани).
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Коагуляція дна рани і прилеглих ділянок слизової має важливе зна-
чення. В ідеалі, при використанні фотодинамічної діагностики, можна 
візуалізувати та видалити всі пухлинні ділянки, які при звичайному 
освітленні виглядають як нормальна неушкоджена слизова сечово-
го міхура. При відсутності можливості виконання фотодинамічної 
діагностики слід дотримуватись наступних правил:

• після видалення пухлини необхідно ретельно скоагулювати дно 
рани в місці розташування судинної ніжки (рекомендуємо ви-
користання вапортродів в режимі коагуляції: глибина коагуляції 
досягає 5 мм);

• видалити слизову та підслизовий шар відступивши від візуальних 
границь пухлини до 1-2 см з подальшою коагуляцією дна рани;

• провести коагуляцію всіх гіперемованих ділянок слизової сечо-
вого міхура навколо рани.

При розташуванні пухлини на вічку сечовода і при відсутності гід-
роуретеронефрозу (при УЗД та за результатами екскреторної урографії) 
можна зрізати вічко сечовода навіть до глибоких м’язових шарів стінки 
міхура. В подальшому впродовж місяця після операції формується вічко 
округлої форми, яке дуже нагадує пересаджене при відкритій операції.

При наявності множинних пухлин шийки сечового міхура їх ви-
далення рекомендуємо проводити разом з лійкоподібною резекцією 
простати (рис. 4.19.)

Рис. 4.19. Множинні пухлини шийки сечового міхура на фоні супутньої добро-
якісної гіперплазії простати. Проведена резекція шийки сечового міхура і лійко-

подібна резекція простати.

При наявності невеликих папілярних пухлин у дивертикулі сечо-
вого міхура їх видалення можна проводити лише шляхом коагуляції. 
Спроби зрізати пухлину в дивертикулі можуть закінчитись перфора-
цією стінки, яка досить тонка. Виключення складають лише випадки 
істинних дивертикулів сечового міхура, в стінці яких наявний достат-
ньої товщини м’язовий шар.

Вважаємо, що дрібні папілярні пухлини до 2 мм можна лише 
скоагулювати і, враховуючи глибину коагуляції, цього буде цілком 
достатньо, а пухлини більшого розміру підлягають зрізуванню з ре-
тельною коагуляцією дна рани.

Після закінчення операції проводимо ретельний повторний огляд 
всіх стінок і дна сечового міхура. Ми зустрічали випадки, коли після 
закінчення ТУР і при кінцевому огляді сечового міхура, виявлялись 
мілкі пухлини, раніше не замічені.

Всі видалені шматочки пухлини мають бути видалені з сечового 
міхура за допомогою шприца Reiner-Alexander (рис. 4.20) або еваку-
атора Ellik (рис. 4.21) та міхур має бути ретельно декілька разів про-
митий. По-перше, залишені шматки пухлини можуть стати причиною 
виникнення імплантаційних метастазів; по-друге, залишені шматки є 
причиною пізніх післяопераційних кровотеч з післяопераційної рани 
(видалена тканина, що некротизується, являється джерелом актива-
торів фібринолізу та лізису тромбів дна післяопераційної рани).

Після гемостазу та видалення з порожнини сечового міхура шматоч-
ків резектованої тканини у сечовий міхур встановлювався катетер Фолі 
строком на 24-48 годин. Якщо видалялась невелика пухлина (до 1-2 см), 
термін уретральної коагуляції можна скоротити до 24 годин. Можли-
во вести післяопераційний період без катетеризації сечового міхура, 
якщо проводилась лише коагуляція невеликих папілярних пухлин. У 
випадках видалення великих пухлин, субопераційних „запрограмова-
них” перфорацій сечового міхура, великій раневій поверхні в сечовому 
міхурі, супутньому виконанні ТУР простати ми радимо збільшувати 
термін уретральної катетеризації до 3-8 діб. Цим значно зменшується 
інтенсивність післяопераційної дизурії після видалення катетера.

Питання про зрошення сечового міхура в післяопераційному пе-
ріоді вирішується індивідуально, виходячи з кольору промивної ріди-
ни. Як правило, ми користуємось стандартним розчином фурациліну 
для зрошування через триходовий катетер Фолі.

 

Рис. 4.20. Шприц Reiner-Alexander для вида-
лення шматків пухлини з сечового міхура.

Рис. 4.21. Евакуатор Ellik.
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ЧАСТИНА V. ТРАНСУРЕТРАЛЬНЕ 
ЕЛЕКТРОВИПАРОВУВАННЯ ПУХЛИН СЕЧОВОГО 

МІХУРА

Не дивлячись на високу ефективність ТУР у лікуванні хворих на 
пухлини сечового міхура, ця операція може призводити до важких 
ускладнень і, навіть, до летального наслідку. Подальше вдосконалення 
конструкції електродів дозволило змінити якість впливу високочас-
тотної енергії на тканину: замість коагулюючого та ріжучого ефектів 
стало можливим випаровування тканин. Це суттєво змінило методику 
операції та дозволило запобігти деяких грізних ускладнень, які мали 
місце при використанні ТУР. На думку спеціалістів трансуретральне 
електровипаровування має велике майбутнє і можливо стане “плати-
новим стандартом” серед ендоуретральних методів лікування пухлин 
сечового міхура [3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 41, 42, 43, 44].

5.1. БУДОВА ТА ПРИНЦИП ДІЇ

Трансуретральне  випаровування представляє собою метод, який у 
своїй основі базується на електрохірургічному висушуванні тканин. 
Ефект останнього у водному середовищі залежить від ряду факторів: 

- будови самих генераторів; 
- опору (імпедансу) тканин; 
- частоти напруги, яка виробляється генераторами; 
- форми активного електрода; 
- технічних прийомів, які залежать від хірурга.
Принцип електровипаровування тканин базується на переході 

рідин організму при температурі понад 100ºС у пароподібний стан. 
При швидкому нагріванні внутрішньоклітинної рідини від 37ºС до 
300ºС відбувається миттєвий перехід її у пару з ефектом вибуху, 
руйнуванням клітинних мембран та випаровуванням тканин. Одно-
часно з цим, підлеглі тканини піддаються коагуляційному впливу, що 
забезпечує добрий гемостаз та запобігає резорбції промивної рідини 
у тканини.

Для випаровування використовується високочастотний синусої-
дальний струм постійної амплітуди з частотою від 400 кГц до 1 мГц. 
Якщо форма струму буде пульсуюча або затухаюча, то переважає 
гемостатичний ефект і випаровування тканин в цьому випадку не 

спостерігається. Суттєву роль у процесі випаровування тканин відіграє 
рівень напруги. 

Для ефективного випаровування тканин необхідна напруга біля 220 
вольт, при якій між електродом та тканиною утворюється електрична 
дуга. Чим вище рівень напруги, тим сильніше діє тепловий ефект на 
підлеглі тканини. Так, при 500 Вт проходить карбонізація поверхне-
вого шару, який ізолює підлеглі тканини від впливу струму.

Не останню роль у процесі випаровування тканин має опір тка-
нин (імпеданс), який складає біля 300-500 Ом. Опір тканин різко 
підвищується при обвугленні поверхневих шарів; менш суттєве його 
зростання відмічається після коагулюючого впливу струму. При підви-
щенні опору зменшується витрата потужності у тканинах. В цьому 
випадку рух електрода по тканині не призведе до бажаного впливу. 

На даний час розроблені нові моделі генераторів, які мають сен-
сорні блоки, які інформують лікаря про зростання імпедансу та під-
тримують необхідний рівень напруги для ефективного випаровування 
тканин, зводячи ефект карбонізації до мінімуму.

Будова активного електрода є найбільш важливим фактором для 
виконання випаровування. На відміну від петлі та коагуляційного 
роликового електрода, які використовуються для виконання ТУР, 
випаровуючий електрод представляє собою циліндр, поверхня якого 
виконана у вигляді численних тонких циркулярних граней.

Ця конструкція має дві особливості: 
- за рахунок тонких граней на їх кінці досягається висока щільність 

силових ліній; 
- при великий поверхні між гранями щільність струму в цих ді-

лянках незначна. 
Все це дозволяє за допомогою такого електрода одночасно здійсню-

вати випаровування та коагуляцію тканин, які лежать нижче. Зменшення 
поверхні циркулярних граней шляхом заміни їх шилоподібними на 
новій моделі електрода дозволило посилити випаровуючу здатність 
активного електроду без зниження здатності коагулювати. Цей тип елек-
трода є високоефективним навіть при великому імпедансі тканин. 

Підтримання високої ефективності електродів у процесі роботи 
досягається очищенням його поверхні від пригорілих тканин метале-
вою щіткою. Якщо не чистити – ефект випаровування знижується, а 
коагулюючий вплив збільшується. На відміну від ТУР, де потрібний 
швидкий рух петлі, електрод для випаровування переміщають повіль-
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но зі швидкістю біля 1-3 мм/сек.
Для виконання операції електровипаровування необхідні:
- резектоскоп з освітлювачем та світловодом; 
- електродіатермія (60-300 Вт);
- випаровуючі електроди; 
- система для іригації сечового міхура стерильними розчинами;
-  електроніж; 
- електрокабелі; 
- пасивний електрод. 
Як правило, застосовується проточний тип резектоскопів, що 

дозволяє суттєво покращити оглядовість місця операції за рахунок 
одночасного притоку та відтоку рідини.

У процесі операції можуть бути використані різні типи випаро-
вуючих електродів (рис. 5.1), основною відмінністю від роликових 
коагулюючих  електродів, як було відмічено раніше, є рифлена по-
верхня. Система для промивання сечового міхура може включати в 
себе стійку з пластиковими пакетами стерильної промивної рідини 
або стійку з насосом для подачі розчинів через фільтри у ємність, яка 
розташована на 40 см вище рівня надлобкової ділянки.

 
Рис. 5.1. Електроди для вапоризації: 1 – кутова петля діаметром 0,8 мм; 2 – шипува-
тий електрод; 3 – роликовий електрод; 4 – петля для різання та вапоризації; 5 – петля 
для вапоризації з рухомими кульками; 6 – широка петля для різання та вапоризації

В якості промивної рідини використовують стерильну дистильо-
вану воду, 1,5%-розчин гліцину або інші неелектролітні розчини. 
Температура промивної рідини не впливає на кінцевий результат елек-
тровипаровування. Освітлювач, електрокабелі та пасивний електрод 
аналогічні тим моделям, які використовують при ТУР.

До даного часу чітко сформульованих показів та протипоказів для 
виконання трансуретрального електровипаровування немає. У період 
впровадження електровипаровування більшість авторів використову-
вали даний метод лікування при показах, аналогічних для ТУР.

5.2. МЕТОДИКИ ОПЕРАЦІЙ

Виконанню трансуретрального електровипаровуванню пухлин 
сечового  міхура завжди передувала цистоуретроскопія, в процесі 
якої оцінювалось топографічне відношення сечоміхурового трикут-
ника до пухлини, довжина передміхурового відділу уретри, а також 
поширеність тканин пухлини в ділянці вічок сечоводів [3, 4, 7, 8, 9, 
10, 12, 13, 41, 42, 43, 44].

Серед методів знеболення ми віддавали перевагу перидуральній 
та спинномозковій анестезії, хоча можливе застосування і ендотра-
хеального наркозу, внутрішньовенної анестезії, а також місцевої 
інфільтраційної анестезії. Місцева анестезія може включати в себе 
блокаду n.pudendus разом з інтрауретральним введенням 2%-розчину 
лідокаїну.

У сечовий міхур вводився стандартний проточний резектоскоп 
фірми “К. Шторц” № 26 з встановленим електродом для випаровуван-
ня тканин. Для іригації сечового міхура використовували стерильну 
дистильовану воду. У режимі випаровування потужність, яка спожи-
валась, складала 250-300 ватт, а в режимі коагуляції 30-80 ватт.

Перед початком операції кожен хірург повинен пам’ятати про три 
важливі моменти: 

- необхідна чітка ідентифікація дистального краю тканин, які випа-
ровуються для попередження пошкодження стінки сечового міхура; 

- досягнення рівної поверхні; 
- зберігання цілісності стінки сечового міхура. 
Суворе дотримання цих положень є залогою  успіху при виконанні 

трансуретрального електровипаровування.
Серед малочисленних статей, які присвячені методу електровипа-

ровування, нема якоїсь черговості технічного виконання цієї операції. 
Більшість авторів рахують, що кожен уролог, який володіє технікою 
ТУР, сам визначає черговість випаровування тканин. Так, легше вико-
нувати випаровування, орієнтуватись при цьому на рівень видалених 
тканин, шийку сечового міхура, вічка сечоводів. Деякі спеціалісти 
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використовують “точкову техніку” – коли електрод рухається на про-
тязі 2-3 хвилин на одному і тому ж місці. Це забезпечує видалення 
невеликих ділянок тканини, що особливо важливо при роботі в ділянці 
шийки сечового міхура, вічок сечоводів.

Після закінчення операції, тривалість якої не перевищує 1-ї години, 
у сечовий міхур встановлюється катетер Фолі. Питання про необхід-
ність іригації вирішується хірургом, виходячи з кольору промивної 
рідини. Як правило, постійна іригація сечового міхура застосовується 
рідко у випадках невеликих пухлин. Після видалення великих пух-
лин (до 4-6 см) ми рекомендуємо постійну іригацію сечового міхура 
впродовж 1-3 післяопераційних діб.

Тривалість перебування катетера у сечовому міхурі має межі по 
різних джерелах від 12 годин до 8 діб. Видалення катетера Фолі раніше 
2-ї доби веде до того, що хворий в ці дні достатньо сильно страждає 
від іритативних симптомів (частий, болючий і, нерідко, утруднений 
сечопуск). 

У своїй практичній роботі ми суворо дотримувались принципів, 
викладених  раніше. Перед початком операції виконували ще раз огляд 
сечоміхурового трикутника для визначення проксимальної границі 
зони, яку потрібно випаровувати, оцінювалась ступінь поширеності 
тканин пухлини в ділянці вічок сечоводів та визначалась дистальна 
границя випаровування. 

Ми старалися виділити шість послідовних етапів  у методиці 
операції: 

1) уретроцистоскопія та планування тактики операції;
2) виконання борідок для орієнтації;
3) видалення основної маси пухлини; 
4) вапоризація дна операційного поля; 
5) гемостаз.
Під час виконання операції необхідно взяти матеріал на гістологіч-

не дослідження за допомогою стандартного електрода для ТУР.
У більшості наших операцій крововтрата була мінімальною, кро-

вовтрата з великих кровоносних судин не завжди зупинялась у процесі 
електровипаровування, що примушувало нас переходити на режим 
коагуляції. По закінченню гемостазу у сечовий міхур встановлювався 
катетер Фолі.

У післяопераційному періоді в більшості випадків не було необ-
хідності постійної іригації сечового міхура, було достатнім внут-

рішньовенне введення в кінці операції 20-40 мг лазіксу. Як правило, 
колір промивної рідини ставав блідо-рожевим через 10-15 хвилин з 
моменту закінчення операції. 

Катетер Фолі видалявся через 24-48 годин, а у хворих з епіцис-
тостомою – на 3-5 добу (після загоєння епіцистостомічного отвору). 
Виключенням були випадки, коли видалення пухлини вимагало випа-
ровування стінки сечового міхура до жирового паравезикального шару. 
В цих випадках термін уретральної катетеризації складав 6-10 діб.

У післяопераційний період пацієнти продовжували отримувати 
антибактеріальну терапію впродовж 10-15 діб. Слід зазначити, що ан-
тибіотикотерапію ми розпочинали за 1-2 доби до операції. На момент 
операції ми досягали достатньої концентрації антибіотика в крові па-
цієнта, що, за нашими спостереженнями, дозволило значно зменшити 
кількість випадків післяопераційних запальних ускладнень.

Техніка виконання трансуретрального електровипаровування лише 
ззовні виглядає простою та доступною любому урологу. Цьому сприяє 
також той факт, що ТУВ не має ряду недоліків, які мають місце при 
ТУР: небезпека виникнення ТУР-синдрому та значної інтраопераційної 
крововтрати. В той же час по мірі набування досвіду виконання ТУВ ми 
зрозуміли, що не дивлячись на доступність цього методу, як виглядає з 
першого погляду, він може призвести до виникнення важких ускладнень 
в руках недосвідченого хірурга. Цьому сприяє ряд технічних особли-
востей, які вносять відмінності у виконанні ТУВ від ТУР .

У процесі виконання трансуретрального електровипаровування 
рух електрода в сторону шийки сечового міхура та назад повинен 
бути повільним, щоб не знижувати ефективність самого процесу ви-
паровування. Крім того, тиск електрода на тканину, яка видаляється, 
не повинен бути значним, оскільки це призводить до зміни напрямку 
його руху, що може викликати пошкодження стінки сечового міхура 
або волокон сфінктерів. Не можна не відмітити той факт, що візуаліза-
ція операційного поля в ході виконання ТУВ нижче ніж при ТУР, що 
обумовлено відносно більшими розмірами робочої частини електрода 
та нерівністю поверхні, яка утворюється, так і значною кількістю 
міхурців газу, які утворюються при випаровуванні тканин.

Однією з причин, які можуть призвести до виникнення ускладнень 
в ході операції, є менш чітка візуалізація структури тканин, які під-
лягають електровипаровуванню. Це призводить до того, що хірургу 
достатньо важко визначити характер тканини, яка видаляється.
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Наряду з нечіткою візуалізацією структури тканини, яка вида-
ляється, відмічається погане регулювання глибини видалення тканин. 
Таким чином, є суттєва різниця у техніці виконання трансуретрального 
електровипаровування від електрорезекції тканин. ТУВ може бути 
високо ефективним та безпечним лише в руках хірурга, який глибоко 
розуміє основні принципи трансуретральної електрохірургії.

По мірі засвоєння оперативної техніки ТУВ ми поступово прийшли 
до висновку про необхідність внесення ряду змін у техніку операції. В 
цілях запобігання перфорації сечового міхура або проникнення елек-
трода у субтригональний простір всі рухи електрода по направленню 
до шийки сечового міхура повинні здійснюватись тільки в межах без-
посередньої оглядовості. Доцільно використовувати електрорезекцію, 
при якій структура нижчележачих тканин більш чітка.

Для успішного завершення операції необхідне повне видалення 
тканин пухлини. 

Ризик пошкодження стінки сечового міхура та сфінктера стає вкрай 
високим при любому необережному або непродуманому руху елект-
роду, оскільки енергія, яка подається на робочу частину електрода, у 
два рази більша, ніж при ТУР.

Досвід виконання близько 300 операцій трансуретрального елек-
тровипаровування свідчить про необхідність застосовування ТУР 
на протязі всієї операції для видалення карбонізованих тканин, коли 
ефект вапоризації значно зменшувався. Застосування електрорезекції 
на заключному етапі операції не призвело до збільшення кровото-
чивості тканин у порівнянні з електровипаровуванням, тоді як чітка 
візуалізація структури тканини, яка видаляється, невеликий її об’єм, 
а також можливість легко регулювати глибину зрізу роблять виправ-
даним використання методу електрорезекції на заключних етапах 
операції.

Після гемостазу та видалення з порожнини сечового міхура шма-
точків резектованої тканини у сечовий міхур встановлювався катетер 
Фолі строком на 24-48 годин. Одночасно з введенням катетера Фолі 
внутрішньовенно вводилось 20-40 мг лазиксу, що сприяло промиван-
ню сечового міхура та профілактики ТУР-синдрому. У післяоперацій-
ному періоді хворі отримували антибактеріальну терапію.

ЧАСТИНА VI. ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ 
ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ПУХЛИН СЕЧОВОГО 

МІХУРА

Актуальність цієї проблеми важко переоцінити, якщо чітко собі пред-
ставляти, що невдачі хірургічного лікування в основному пояснюються 
ранніми та пізніми ускладненнями. Так, за даними літератури приводять 
коливання обструктивних ускладнень від 1,5% до 30%, а гнійно-запальних 
ускладнень – від 0,7% до 50%. Така велика різниця у відсотку ускладнень 
говорить про те, що нема єдиних підходів у відборі хворих на ту чи іншу 
операцію; нема ідеальної методики операції, яка би задовольняла всіх; не 
розроблені методи профілактики та лікування ускладнень. 

6.1. ПРОФІЛАКТИКА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ КРОВОТЕЧ

Кровотечі під час або після операції, нерідко з тампонадою сечово-
го міхура згортками крові, є найчастішим та небезпечним ускладнен-
ням оперативного лікування пухлин сечового міхура. Інтенсивність 
кровотечі має широкі межі – між 50-100 мл до 500 мл і навіть 1500 мл 
та мало залежать від методу операції.

Чим більша крововтрата, тим більше післяопераційних ускладнень 
і переважно гнійно-запального характеру. Причинами виникнення 
кровотеч є неефективність методів гемостазу, неповне видалення 
пухлини, пошкодження стінки сечового міхура, високий артеріальний 
тиск, тазовий флеботромбоз з венозною гіпертензією в міхурово-про-
статичному сплетенні, місцевий фібриноліз та порушення в системі 
гемокоагуляції [2, 4, 7, 12, 13, 14,  34, 41, 42, 43, 44].

При використанні закису азоту спостерігається більша кровото-
чивість тканин, ніж при спинномозковій або перидуральній анес-
тезії. У важких випадках автори рекомендують перелити 200-300 мл 
власної крові пацієнта під час операції, а загальний об’єм перелитої 
крові має дорівнювати крововтраті. Ми рахуємо передопераційну 
гемотрансфузію недоцільною у зв’язку з ризиком виникнення ге-
мотрансфузійних ускладнень під час операції, тим більше, що середня 
субопераційна крововтрата при ТУР великих пухлин не перевищує 
500  мл, тобто кількість при якій переливання крові не показано.

При трансуретральній операції у хірурга є можливість безпосеред-
ньо спостерігати та контролювати стан операційного поля, ефективно 
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та своєчасно проводити гемостаз. Без сумніву, необхідно керуватися 
основними положеннями та технікою виконання трансуретральних 
втручань на сечовому міхурі [1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 
18, 20, 34, 41, 42, 43, 44].

Частота кровотеч при таких втручаннях залежить від досвіду 
хірурга, навичок хірурга в проведенні ендоскопічного втручання 
та методів гемостазу. Велике значення має технічне забезпечення 
трансуретральних втручань. Сучасне обладнання збільшує спектр 
можливостей хірурга та відповідно підвищує надійність і безпечність 
операції. 

Без сумніву, трансуретральний метод зупинки кровотечі має певний 
ряд недоліків та незручностей, а саме:

• при любому варіанті іригації інколи важко досягти оптимальної 
прозорості промивної рідини;

• часто заважають проведенню адекватного гемостазу недорезе-
ковані “чіпси”;

• можливі перфорації, які можуть супроводжуватись важкою кро-
вотечею;

• частково обмежене поле зору (залежно від типу та фірми вироб-
ника ректоскопа);

• технічна складність та незручність, яка наявна при любих ендо-
скопічних втручаннях;

• подеколи недоукомплектованість набору для трансуретральних 
операцій;

• перфорації шийки сечового міхура та самого сечового міхура при 
яких, за даними літератури, необхідно припинити ендоскопічну 
операцію.

Зупинимось детально на останніх двох пунктах. Важливе значення 
для адекватного та безпечного проведення ТУР при пухлинах сечового 
міхура має наявність необхідного в роботі комплекту інструментів. 
Так, виконання операції з моніторним контролем значно спрощує ві-
зуалізацію рани та кровоточивих судин за рахунок значного (близько 
50 разів) збільшення операційної рани на екрані монітора. Наявність 
роликових коагулюючих електродів дозволяє більш швидко коагу-
лювати великі судини дна рани, значно прискорити процес кінцевої 
коагуляції дна рани за рахунок більшої контактної поверхні ролика 
з раною. Крім того, роликові електроди або вапортроди (при вико-
ристанні їх в режимі коагуляції) значно глибше коагулюють стінку 

сечового міхура, що є позитивним моментом в плані можливої коа-
гуляції візуально невидимих залишків пухлини. 

В нашій практиці ми спостерігали відторгнення струпів з піс-
ляопераційної рани товщиною до 1-2 см та діаметром до 5-6 см, що 
призводило навіть до гострої затримки сечі через 2-3 тижні після 
операції та вимагали повторного трансуретрального втручання для 
їх фрагментації та видалення з сечового міхура.

Що стосується субопераційної перфорації сечового міхура, то, 
на нашу думку, неслід припиняти оперативне втручання у випадках 
коли перфоруються ділянки міхура, що не контактують з очеревиною. 
Наявність перфорації в цих ділянках ми встановлюємо по візуалізації 
жирової паравезикальної клітковини на дні рани. Перфорацію мож-
на рахувати помилкою уролога, якщо перфорується міхур назовні 
від ділянки пухлини, але якщо вона зроблена вкінці операції, коли 
основна маса пухлини видалена, і на дні рани (у місці пухлинної 
ніжки), то перфорацію слід, по великому рахунку, сприймати як по-
зитивний момент в плані більш радикального видалення пухлини. В 
цих випадках не загрожує масивна кровотеча і хірург має в запасі до 
10-15 хвилин (до початкового розвитку ТУР-синдрому) для того, щоб 
провести ретельну коагуляцію рани, в тому числі і зони перфорації 
разом з видимою паравезикальною клітковиною, видалити шматки 
зрізаної пухлини з міхура та закінчити операцію.

За нашими спостереженнями перфорації міхура діаметром до 1 см 
не вимагають відкритої операції з ушиванням стінки міхура. Більш того, 
під час ТУР великих пухлин (до 5-6 см) ми стараємось максимально ре-
зектувати стінку міхура до жирової клітковини в місці пухлинної ніжки 
для попередження виникнення рецидивів, які, як правило, є наслідком 
залишення нерезектованих часток пухлини саме в цій ділянці післяопе-
раційної рани. Виконувати це можливо лише досвідченому урологу з 
великим досвідом трансуретральних операцій, лише в кінці операції та 
на задній, частково на бічних стінках міхура та у ділянці сечоміхурового 
трикутника і шийки міхура. Ні в якому разі цю методику неслід застосо-
вувати при резекції пухлин верхівки міхура та його передньої стінки.

В своїй роботі ми надаємо велику увагу профілактиці кровотеч та 
використовуємо всі існуючі раціональні засоби:

1. До операції необхідно виключити порушення в системі гемоко-
агуляції, варикозну хворобу нижніх кінцівок, тазовий флеботромбоз 
та геморой.
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2. При необхідності після трансуретральної резекції пухлини 
внутрішньовенно вводиться 500 мг дицинону.

3. За 10 днів до операції необхідно припинити прийом антикоа-
гулянтів.

4. При прогнозованому важкому випадку, необхідно мати в резерві 
200-300 мл крові.

5. У хворих гіпертонічною хворобою необхідно добитись нор-
малізації артеріального тиску або стабілізації його на субнормальних 
цифрах. Деколи з цією метою хворий переводиться в терапевтичне 
відділення та береться на операцію з терапевтичної палати після нор-
малізації артеріального тиску та добре проведеної премедикації.

Нерідко кровотеча виникає в перші години після операції та 
зв’язана з тим, що після виходу з наркозу у хворого різко підвищу-
вався артеріальний тиск. У зв’язку з цим, ми рекомендуємо напротязі 
першої доби після операції ретельно слідкувати за АТ та реєструвати 
його кожні 45-60 хвилин. Особливе значення має і такий феномен, 
коли операція закінчується на пониженому АТ (внаслідок крововтрати 
або дії медикаментозних засобів) і створюється видимість повного 
гемостазу. В цих випадках в ранньому післяопераційному періоді, 
при підвищенні тиску навіть до нормальних цифр, може виникнути 
серйозна кровотеча. Тому ретельна коагуляція післяопераційної рани 
навіть при повній візуальній відсутності кровоточивості є необхідною 
умовою закінчення операції. Крупні артеріальні судини дна рани 
після коагуляції дещо виступають над раневою поверхнею у вигляді 
невеликих стовпчиків (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Гемостаз післяопераційної рани. Розташування основних судин в рані в 
місці пухлинної ніжки та по краю слизової оболонки

Вкінці операції їх слід повторно скоагулювати, міцно притискаючи 
петлею резектоскопа в передньо-задньому напрямку (рис. 6.2).

 
Рис. 6.2. Техніка гемостазу. Щільне притискання основи кровоточивої судини 

в передньо-задньому напрямку

Зустрічаються випадки, коли судина не зрізана поперечно, а лише 
оголена напротязі декількох міліметрів. При цьому стінка судини, 
що виглядає в рану, завжди некротизована внаслідок коагуляції, 
але закровити така судина може навіть через 2 тижні після операції 
внаслідок відторгнення скоагульованих тканин. В таких випадках ми 
радимо або зрізати судину з подальшою коагуляцією двох її кінців, 
або механічно петлею зруйнувати скоагульовану стінку судини з по-
дальшою її  коагуляцією. 

У випадках активної кровотечі після ТУР та відсутності ефекту від 
консервативної терапії в перші 3 доби, необхідно провести повторну 
цистоскопію з коагуляцією судин, які кровоточать; в більш пізні тер-
міни при необхідності проводиться відкрита операція з ревізією п/о 
рани, вшивання судин, які кровоточать.

Ніколи не слід розраховувати на можливість самостійного припи-
нення кровотечі у післяопераційному періоді. Рана в сечовому міхурі 
залишається вільною і механічно її неможливо притиснути балоном 
катетера, як іноді робиться при ТУР простати. Тому операція може 
бути закінченою лише при проведенні повного гемостазу.

Огляд сечового міхура вкінці операції слід проводити при мінімаль-
ному тиску іригаційної рідини (до 10-20 мм водного стовпчика), що 
дозволяє виявити навіть мілкі венозні судини, які кровоточать.

Субопераційне введення гемостатиків може дещо зменшити крово-
течу і навіть її припинити, але в цих випадках існує висока небезпека 
повторного виникнення кровотечі в ранньому післяопераційному 
періоді. 

Важливе значення має профілактика електропошкоджень при 
трансуретральних оперативних втручаннях. Слід дотримуватись 
наступних правил:

• провести огляд електроізолюючих деталей резектоскопа (фарфо-
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рова насадка тубуса, надійність ізоляції в блоку кріплення петлі 
резектоскопа);

• перед початком роботи впевнитись у відсутності технічних 
пошкоджень коагулятора та педалі резектоскопа;

• перевірити відсутність пошкоджень ізоляції шнура педалі та 
високочастотного шнура активного електрода;

• наявність надійних контактів між пасивним, активним електродом 
та коагулятором, між петлею та робочою частиною резектоскопа, 
між педаллю та коагулятором, між високочастотним шнуром та 
робочою частиною;

• перевірити заземлення коагулятора та операційного стола;
• щільно фіксувати пасивний електрод до стегна або перевірити 
надійність контакту шкіри сідниці з пасивним електродом;

• для кращого контакту пасивного електрода зі шкірою використо-
вувати електропровідні гелі або фізіологічний розчин, нанесені 
на пасивний електрод;

• слідкувати за відсутністю контакту шкіри пацієнта з металевими 
частинами операційного стола та супутнім металевим медичним 
обладнанням;

• в якості іригаційної рідини використовувати лише неелектропро-
відні або малоелектропровідні суміші (розчини гліцину, сорбіту, 
манітолу);

• використовувати операційний стіл з ізолюючим покриттям;
• запобігати випадкового натискання на педаль коагулятора;
• завжди користуватись коагулятором із звуковим сигналом, який 
включається при натискуванні на педаль;

•  не тримати вибухонебезпечні та вогненебезпечні матеріали по-
близу від працюючого коагулятора і резектоскопа.

6.2. ПРОФІЛАКТИКА ОБСТРУКТИВНИХ УСКЛАДНЕНЬ

Обструктивні ускладнення (стеноз шийки сечового міхура і стрик-
тура уретри) відносяться до пізніх ускладнень і причини їх утворення 
викликають протиріччя. Так, різні автори виявляють  обструктивні 
ускладнення у 2-11% хворих. Деякі рахують, що постійні зрошення 
сечового міхура антисептичними розчинами попереджають розвиток 
післяопераційної обструкції, тобто підкреслюють запальну природу 
ускладнення [3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 34, 41, 42, 43, 44]. 

З даних аналізу обструктивних ускладнень витікає, що найнижчий 
процент обструктивних ускладнень припадає на ТУР.

Основуючись на аналізі власних клінічних спостережень, ми 
рекомендуємо з метою профілактики обструктивних ускладнень 
дотримуватись наступних положень:

1. Здійснювати чіткий відбір хворих для різних варіантів операцій, 
віддаючи перевагу ТУР.

2. Виявляти до операції та проводити відповідну терапію циститу, 
простатиту, пієлонефриту. 

3. Слід не допускати травмування шийки сечового міхура, уретри, 
виконуючи операцію делікатно, анатомічно, чітко відчуваючи шар. 

4. Не рахуємо обов’язковим  постійне зрошення порожнини сечово-
го міхура антисептичними розчинами в післяопераційному періоді.

5. Не використовувати постійний уретральний катетер діаметром, 
який перевищує просвіт уретри.

6. Використовувати методику післяопераційної уретроцистос-
копії. Ціль методу є огляд задньої уретри та шийки сечового міхура 
у хворих, які не змогли адекватно мочитись після видалення катетера 
або епіцистостомічного дренажа. Звичайно вона виконується на 6-8 
добу після операції. Метод використовується для видалення фібрину, 
залишків тканин пухлини, які висять в просвіті уретри або шийки, 
некротично змінених, інкрустованих солями та здатних підтримувати 
запалення, привести до обструктивних ускладнень.

8. З метою профілактики та раннього виявлення обструктивних 
ускладнень необхідне диспансерне спостереження.

6.3. ПРОФІЛАКТИКА ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ 

Гнійно-запальні ускладнення частіше всього представлені гострим 
пієлонефритом, епідидимітом, післяопераційним циститом [1, 2, 3, 4, 
7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 34, 41, 42, 43, 44].

Патогенетичними механізмами перерахованих ускладнень є:
• травматичність самої операції;
• розвиток міхурово-сечовідних рефлюксів;
• післяопераційні тригоніти;
• тривала післяопераційна катетеризація;
• тривале використання постійного катетера до операції;
• недіагностовані до операції запальні процеси в нирках, сечовому 
міхурі, простаті;
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• зниження імунного статусу хворого.
Характер запальних ускладнень залежить і від варіанта дренуван-

ня. Так, при уретральному відведенні сечі частіше спостерігається 
епідидиміт, а після епіцистостомії (особливо більше 7-10 днів) у всіх 
хворих мав місце післяопераційний цистит.

Важливість доопераційної діагностики запальних процесів в 
органах сечової та статевої систем підкреслюється в дослідженнях 
багатьох авторів. 

Беручи до уваги отримані дані, останні 6 років ми не брали на лю-
бий вид операції хворих з виявленими запальними захворюваннями 
органів сечостатевої системи без проведеного антибактеріального, 
комплексного лікування до повної санації інфекційних джерел. Про-
вести повний курс лікування пієлонефриту або простатиту в стаціо-
нарі перед операцією неможливо. На нашу думку, єдиний вихід для 
вирішення даної проблеми – амбулаторне передопераційне лікування. 
Ми рекомендуємо проводити комплексне лікування пієлонефриту, 
циститу та простатиту в урологічних кабінетах поліклінік, де прово-
дять консультації співробітники клініки урології.

При проведенні аналізу післяопераційних ускладнень ми визна-
чили, що ці ускладнення однорідні, але різняться кількісно. Так при 
ТУР різко домінує післяопераційний цистит, який спостерігається в 
переважної більшості пацієнтів. 

Це ми пояснюємо наявністю ще до операції у частини пацієнтів 
інфекції сечових шляхів та каменів сечового міхура. Післяопераційне 
запалення підтримується наявністю залишків коагульованої пухлини 
та підлеглих шарів стінки сечового міхура, які завжди залишаються в 
сечовому міхурі. Можна підсумувати, що джерелом інфекції при ТУР 
є інфекція сечових шляхів, фокуси запалення в простаті, порушення 
правил асептики та антисептики в операційній, інфікований іригацій-
ний розчин, системна інфекція.

Нами впроваджено в практику методику антибіотикопрофілактики 
гнійно-септичних ускладнень, яка полягає в призначенні антибіотика 
широкого спектру дії за 24-48 годин до операції, введення його перед 
самою операцією, під час проведення операції та 10-15 діб після опе-
рації. Перевагу віддаємо призначенню цефалоспоринів у поєднанні 
з фторхінолонами. Найбільш часто використовуємо цефтриаксон 
(лораксон, лорсек) дозою 1 гр в/м або субопераційно в/в двічі на добу 
та ципрофлоксацин (ципробай, ципролет, цифран) або офлоксацин 

(лофлокс, заноцин) дозою 200 мг двічі на добу. Для профілактики 
вторинної кандидозної інфекції призначаємо флюконазол по 150 мг 
1 раз на 3 доби.

Беручи до уваги все вищезгадане, ми пропонуємо цілий комплекс 
заходів для профілактики гнійно-запальних ускладнень: 

1. Своєчасна діагностика та чіткий відбір хворих для хірургічного 
лікування з пріоритетом ТУР.

2. Провідним методом профілактики вказаних ускладнень є доопе-
раційна діагностика та повна санація запальних захворювань органів 
сечостатевої системи (пієлонефрит, цистит, простатит, везикуліт, 
епідидиміт). Антимікробна терапія проводиться до повної стериліза-
ції сечі, продовжується під час операції та 5-7 днів після видалення 
уретрального катетера або сечоміхурових дренажів.

3. Обмеження застосування тривалого дренування сечового міхура 
постійним катетером. У випадках використання постійного катетера 
проводити його заміну не рідше 5-7 днів та проводити профілактич-
ний передопераційний курс антибіотикотерапії, продовжуючи його 
після операції.

4. Виключити брутальну, необережну роботу з тканинами під час 
операції, виконуючи всі елементи операції технічно, анатомічно та 
делікатно.

5. Використовувати оптимальний для даного хворого метод гемос-
тазу з метою зниження до мінімуму крововтрати, оскільки є пряма 
залежність між об’ємом крововтрати та кількістю гнійно-запальних 
та обструктивних ускладнень.

6. Адекватне дренування порожнини сечового міхура.
7. Скорочення термінів дренування сечового міхура при ТУР до 1-2 

доби. Причому, для дренування сечового міхура необхідно викорис-
товувати апірогенні, хімічно неактивні  катетери та трубки разового 
застосування. Добре відомо, що раннє відновлення самостійного 
фізіологічного сечовипускання попереджає розвиток різних післяопе-
раційних ускладнень та значно скорочує тривалість післяопераційного 
періоду. При необхідності більш тривалого дренування, проводити 
заміну дренажів не рідше, ніж через 5 діб.

7. Використовувати тільки при необхідності в післяопераційному 
періоді зрошення сечового міхура антисептичними розчинами.

8. У пацієнтів без передопераційної бактеріурії можна викорис-
товувати однократну ін’єкцію добової дози антибіотика широкого 
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спектру дії за 1 годину до операції. У випадку появи в даній групі 
хворих післяопераційної бактеріурії, антибактеріальна терапія реко-
мендується до видалення катетера.

9. Використання уретроцистоскопії в ранньому післяопераційно-
му періоді. Особливо в випадках вираженої дизурії при неадекватно 
відновленому самостійному сечовипусканні або невдалої спроби 
закриття сечоміхурової нориці.

10. Підвищення санітарно-епідеміологічного стану урологічного 
відділення.

Профілактика ускладнень повинна включати в себе весь комп-
лекс вищеперерахованих заходів, але не слід забувати і про резерви. 
На нашу думку, одним з важливих резервів покращення результатів 
хірургічного лікування хворих є ретельний відбір хворих на ту чи 
іншу операцію, а в сумнівних випадках – відмова від повного об’єму 
операції.

В більшій частині показник смертності залежить від правиль-
ності відбору хворих для різних видів лікування, техніки виконання 
операції, профілактики та ефективності лікування ускладнень. Слід 
підкреслити, що основна частина урологів внаслідок відсутності су-
часного обладнання та незнання основних принципів відбору хворих 
на операцію, продовжує практично всім хворим виконувати відкриті 
оперативні втручання з тривалим дренуванням сечового міхура, не-
обґрунтованим розділенням операції на етапи.

6.4. ВОДНА ІНТОКСИКАЦІЯ ОРГАНІЗМУ ПРИ 
ЕЛЕКТРОХІРУРГІЇ ТА СПОСОБИ ЇЇ ПРОФІЛАКТИКИ

Одним з найважчих інтраопераційних ускладнень ТУР є водна 
інтоксикація організму (ТУР – синдром). Остання може призвести до 
розвитку ДВЗ-синдрому та нерідко до летального наслідку.

Головною причиною цього ускладнення під час ендоскопічної 
операції є проникнення іригаційної рідини через венозні судини на 
фоні підвищеного внутрішньоміхурового тиску та розвитку гемолізу. 
Використання низькомолекулярних розчинів в якості іригаційної ріди-
ни підвищує вірогідність розвитку цього ускладнення. В свою чергу 
гемоліз призводить до згортання крові в результаті звільнення великої 
кількості клітинного тромбопластину, аденозинфосфату та інших 
агентів гемокоагуляції. Далі відбувається бурна агрегація тромбоцитів, 

розвиток ДВЗ-синдрому, блокада мікроциркуляторного русла нирок, 
печінки, розвиток гострої печінково-ниркової недостатності. В деяких 
випадках вищеописані зміни можуть повести за собою виникнення 
інфаркту міокарда та тромбоемболію гілок легеневої артерії [1, 2, 3, 
4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 34, 41, 42, 43, 44]. 

Найбільш часто це ускладнення зустрічається у пацієнтів при три-
валих ендоскопічних операціях (більше 1 години). Не дивлячись на 
те, що у відсотковому співвідношенні виникнення водної інтоксикації 
організму з розвитком ДВЗ – синдрому зустрічається рідко, леталь-
ність при цьому досягає 78%. Все вищевказане підштовхнуло нас до 
вироблення оптимальних операційних умов, які змогли б попередити 
виникнення даного ускладнення.

Ми рахуємо, що для зниження внутрішньоміхурового тиску з 
метою профілактики цього ускладнення необхідно використовувати 
резектоскопи більшого діаметра з постійним промиванням, що сприяє 
додатковому виведенню рідини з сечового міхура під час операції 
та дозволяє зменшити час операції за рахунок видалення більшої 
кількості тканини за один зріз. Але ці заходи не дозволяють цілком 
попередити підвищення внутрішньоміхурового тиску, оскільки над-
ходження рідини у сечовий міхур перевищує її пасивне відведення, 
при цьому повністю відсутня система контролю над гідродинамічним 
співвідношенням під час операції.

Таким чином ми рахуємо, що пацієнтам для ТУР необхідно: вико-
ристання резектоскопів більшого діаметра з постійним промиванням 
та використанням нової вдосконаленої гідродинамічної системи. Це 
дозволяє виключити підвищення внутрішньоміхурового тиску, покра-
щити ендоскопічну видимість, знизити тривалість операції за рахунок 
відсутності необхідності багаторазового випорожнення сечового 
міхура під час операції і, таким чином, знизити ризик виникнення 
водної інтоксикації організму.

На базах Львiвського національного медичного університету імені 
Данила Галицького та Буковинського державного медичного універ-
ситету проведено та проаналізовано результати 1200 ТУР. Оперативні 
втручання проводились за допомогою сучасних резектоскопів фірм 
„Karl Storz” та „Wolf”. Більшість оперативних втручань проводилась 
під спинномозковою та перидуральною анестезією. В кожному конк-
ретному випадку проводилась відповідна передопераційне підготуван-
ня, яке включало: повне лабораторне та функціональне обстеження, 
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корекцію виявлених порушень. Передопераційна підготовка прово-
дилась сумісно лікарями урологами та анестезіологами.

Всього під спинномозковою анестезією проведено 510 транс-
уретральних резекцій. Вік хворих складав від 40 до 94 років. Ступінь 
анестезіологічного ризику по ASA від 1 до 3. Всім хворим проводилась 
передопераційна підготовка, яка включала корекцію виявленої супут-
ньої патології, порушень водно-електролітного та кислотно-лужного 
стану. Під час проведення спинномозкової анестезії та після неї спостері-
гали наступні ускладнення: головні болі - у 8%; нудота, блювота – у 4%, 
гіпотензія – у 2%. На нашу думку, це в більшості випадків були прояви 
початкового ТУР–синдрому, який був вчасно корегований. Не можна 
виключити, що гіпотензія з супровідною нудотою та блювотою може 
бути наслідком перевищення дози анестетика, індивідуальною реакцією 
організму на введений анестетик або власне стану нервової системи 
пацієнта та організму в цілому. Так, обов’язковою умовою підготовки 
хворого на операцію є виключення їжі та пиття води впродовж мінімум 
6 годин до операції, а частина хворих перестраховуючись перестають 
їсти на пити вже за добу до операції, що викликає деяке зневоднення 
організму та, у зв’язку з цим, небезпеку субопераційної гіпотонії.

Підготовку до анестезії розпочинали ввечері: на ніч призначали 
діазепам в дозі 0,3 мг/кг, виключали споживання їжі та води за 12 
годин до операції, застосовували в складі премідікації атропін та 
наркотичний анальгетик.

Всього під перидуральною анестезією проведено 690 трансурет-
ральних резекцій. Вік хворих складав від 39 до 92 років. Ступінь 
анестезіологічного ризику по ASA від 1 до 3. Всім хворим проводи-
лась передопераційна підготовка, яка включала корекцію виявленої 
супутньої патології, порушень водно-електролітного та кислотно-
лужного стану. Під час проведення перидуральної анестезії і після 
неї спостерігали наступні ускладнення: головні болі - у 1,3%; нудота, 
блювота – у 1%, гіпотензія – у 0,6%; високий блок з парезом дихаль-
ної мускулатури – у 2 пацієнтів (0,3 %); парези та слабкість в нижніх 
кінцівках – у 1 пацієнта (0,15%).

ТУР-синдром спостерігали в 6 (0,5%) випадках після трансурет-
ральної резекції. В таких випадках спостерігали падіння концентрації 
натрію крові менш ніж 120 ммоль/л.

В інших випадках не спостерігалось ТУР-синдрому. Досягнуто це 
було завдяки своєчасній профілактиці, яка включала:

- технічно правильне виконання ендоскопічної операції;
- підтримання низького внутрішньоміхурового тиску промивної 
рідини;

- використання ізоосмолярних, негемолізуючих розчинів;
- проведення оперативного втручання під спинномозковою чи 
перидуральною анестезією, що полегшує ранню діагностику 
„ТУР-синдрому”;

- постійний інтра- та післяопераційний контроль основних показ-
ників геодинаміки;

- поєднання методики трансуретральної резекції з трансуретраль-
ною вапоризацією, що зменшує контакт промивної рідини з 
венозним руслом; 

- превентивне застосування в залежності від об’єму операції 20 мг 
фуросеміду кожних 30 хвилин оперативного втручання та після 
операції;

- обмеження максимальної тривалості оперативного втручання до 
60-80 хвилин;

- вчасна адекватна коагуляція судин на поверхні рани, особливо 
венозних, через які в основному іригаційна рідина потрапляє в 
кровоносне русло;

- постійний інтра- та післяопераційний контроль основних елек-
тролітів плазми крові (в першу чергу натрію) та біохімічних 
показників;

- корекція субопераційної гіпонатріємії довенним введенням гі-
пертонічного розчину натрію хлориду (5-10% розчину до 100 мл 
субопераційно та в ранньому післяопераційному періоді);

- корекція субопераційної гіпотонії дрібним довенним введенням роз-
чину мезатону та глюкокортикоїдів (преднізолон, гідрокортизон).  

Таким чином, профілактика ТУР-синдрому дозволила запобігти 
його виникненню у переважної більшості хворих – 99,5%.
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ЧАСТИНА VIIІ. ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ 
ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЇ РЕЗЕКЦІЇ

Ми не можемо наполягати на суворому дотриманні якої-небудь 
методики ТУР, оскільки по мірі засвоєння цієї операції кожний хірург 
вносить у її виконання свої технічні прийоми, які полегшують йому 
роботу. Тим не менше, ми вважаємо, що окремі правила повинні ви-
конуватись всіма спеціалістами, які здійснюють ТУР: 

• планування ходу кожного оперативного втручання залежно від 
об’єму та конфігурації пухлини; 

• постійна добра орієнтація у структурі тканин при проведенні 
оперативного втручання;

• орієнтирами для хірурга являються: капсула, зовнішній та внутрішній  
сфінктер, сім’яний горбик, стінки сечового міхура, вічка сечоводів;

•  повне видалення тканин пухлини; 
• ретельний гемостаз по ходу операції.
При дотриманні основ техніки ТУР добрі функціональні результати 

спостерігаються практично у всіх хворих. Звертаючись до результатів 
ТУР у оперованих нами хворих, потрібно відмітити, що ефективність 
операції була достатньо постійною у процесі спостереження. На 
протязі 6-ти місяців після операції 97% хворих відмічають клінічне 
покращення, що підтверджується об’єктивними дослідженнями. 

Ця стабільність робить ТУР стандартом ендоуретральних втручань 
для лікування пухлин сечового міхура.

УСКЛАДНЕННЯ ТУР
ТУР-синдром розвивається внаслідок гіперволемії, гіпонатріємії 

та внутрішньосудинного гемолізу при абсорбції дистильованої води 
у судинне русло. Не дивлячись на те, що багато урологів найбільш 
часто використовують 1,5% розчин гліцину, “Цітол” або “Пурісол” 
(суміш сорбітолу та маннітолу), які не викликають гемоліз, але 
небезпека розвитку ТУР-синдрому залишається. Справа в тому, 
що осмолярність цих розчинів є 200-210 мосм/л при осмолярності 
плазми 290 мосм/л. При попаданні у судинне русло великого об’єму 
цих розчинів може виникнути грізне ускладнення. Як правило, ТУР-
синдром проявляється збудженням, сплутаністю свідомості, нудотою, 
блювотою, судомами, комою. R.Н. Наrrison (1956) встановив, що 
основне значення у розвитку ТУР-синдрому належить дилюційній 

гіпонатріємії та збільшенню об’єму позаклітинної рідини (гіперво-
лемії). При попаданні 1,5% розчину гліцину у судинне русло, як було 
встановлено H.L. Holtgrewe (1989), гліцин перетворюється у гліколеву 
кислоту та амоній. У великих кількостях амонієва інтоксикація, а 
також вплив токсичного ефекту гліцину, який є нейротрансміттером, 
можуть викликати картину отруєння [1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 
16, 17, 18, 20, 34, 41, 42, 43, 44].

Ще у 1955 році R.S. Наdstrom встановив, що середня швидкість 
всмоктування промивної рідини у судинне русло може досягати 
20 мл за хвилину. Більш пізні дослідження H.L.Holtgrewe (1989) 
показали, що об’єм абсорбованої рідини досягає в окремих хворих 
більше 1,5 л за операцію. Кількість абсорбованої промивної рідини 
залежить від багатьох причин: об’єму пухлини, операційного часу, 
об’єму крововтрати, рівня артеріального тиску у процесі операції, 
висоти розташування ємності з промивною рідиною. Існує чіткий 
зв’язок між об’ємом крововтрати в ході операції та об’ємом рідини, 
яка всмокталась, що в першу чергу пояснюється великою кількістю 
венозних судин, які розкриваються [1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 
17, 18, 20, 34, 41, 42, 43].

Одним з суттєвих моментів, який впливає на виникнення ТУР-
синдрому, є висота розташування ємності з промивною рідиною. 
Збільшення висоти розташування ємності вище 50 см на 10 см збіль-
шило абсорбцію рідини у 2 рази. Рахують, що для доброї оглядовості 
операційного поля необхідна швидкість подачі промивної рідини 
повинна складати не менше 300 мл у хвилину, але цієї швидкості не 
вдається досягнути при висоті розташування ємності нижче 60 см.

Не дивлячись на те, що дані літератури свідчать про частоту виник-
нення ТУР-синдрому приблизно у 0,3-2% [1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 
14, 16, 17, 18, 20, 34, 41, 42, 43, 44], за нашими даними ТУР-синдром, 
або синдром водної інтоксикації розвинувся у 6 (0,5%) хворих (із 
1200 хворих). У цих пацієнтів оперативне втручання тривало понад 
60 хвилин і/або супроводжувалося перфорацією сечового міхура. 
Час операції, в першу чергу, пов’язаний із об’ємом пухлини, що, 
безсумнівно, повинно враховуватися хірургом при виборі методу 
оперативного втручання. 

Практична відсутність ТУР-синдрому у хворих нашої групи було обу-
мовлено, в першу чергу, низьким тиском промивної рідини у ході операції. 
Верхній рівень ємності з промивною рідиною розташовувався на висоті 
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40 см відносно лонного зчленування, що суттєво знижувало швидкість 
абсорбції. Іншим способом, який дозволяє знизити вірогідність виникнення 
ТУР-синдрому, є техніка операції, яка направлена на зниження крововтра-
ти. Безпосередня коагуляція судин після кожного зрізу не тільки суттєво 
покращувала оглядовість операційного поля, а також зменшувала вірогід-
ність абсорбції промивної рідини. Ми рахуємо, що єдиним недоліком цієї 
техніки є незначне збільшення тривалості оперативного втручання, але, 
як показала практика, вона є найбільш безпечною.

Не можна не зупинитися на питанні, яке вкрай рідко обговорюється: 
про температуру промивної рідини. До 1996 року ми, як і більшість 
урологів в світі, застосовували промивну рідину з температурою 20-
22ºС. Нами було відмічено, що до кінця операції у хворих мала місце 
гіпотермія. Дослідження останніх років свідчать, що гіпотермія по 
своїй суті є сильним фізіологічним стресом. Найбільш значний вплив 
гіпотермії на роботу міокарда, який призводить до виникнення ішемії, 
що особливо небезпечно в осіб похилого віку. На протязі останніх 7-ми 
років ми підтримуємо температуру промивної рідини в ході операції в 
межах 26-36ºС [1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 34, 41, 44].

При необхідності усунення дилюційної гіпонатріємії в ході операції, 
коли абсорбція рідини досягає максимуму, вводили внутрішньовенно 
від 100 до 200 мл 5% розчину хлориду натрію. Об’єм цього розчину, 
який вводиться, залежить від ступеня кровоточивості тканин, а також 
тривалості оперативного втручання. Так, при тривалості операції від 
30 до 60 хвилин при помірній кровоточивості вводилось 60-80 мл 5% 
розчину NaCI. При вираженій кровоточивості об’єм хлориду натрію 
збільшувався до 110-130 мл. 

При тривалих операціях (більше 60 хвилин) об’єм  5% розчину 
NaCl, який вводиться у вену – від 160 до 200 мл. Визначення ос-
молярності плазми дозволяло ефективно корегувати її зміни. Нами 
встановлено, що у процесі ТУР-пухлин великих розмірів осмолярність 
достовірно знижувалася на 15,2 мосм/л, що свідчить про поступлення 
біля 1 літра промивної рідини у судинне русло. Зниження осмоляр-
ності плазми крові до кінця операції було достовірним (р<0,05), хоча 
і не перевищувала 10% від вихідної, навіть в тих випадках, де відмі-
чались візуально домішки гемоглобіну у плазмі крові.

Експериментальна перевірка осмотичної стійкості еритроцитів у 
цих хворих показала, що зниження осмолярності на 21-23% не дає за-
мітного  гемолізу. Це дозволяє вважати, що поява вільного гемоглобіну 

у плазмі крові обумовлена не стільки внутрішньосудинним, скільки 
всмоктуванням промивної рідини з продуктами гемолізу. Через 12-24 
годин  після операції плазма очищувалась від гемоглобіну повністю. 
Введення в кінці операції 5% розчину хлориду натрію нормалізувало 
осмолярність плазми крові.

Після операції всім хворим вводилось внутрішньовенно 20-40 мг 
лазиксу. Введення лазиксу переслідувало наступну мету: ліквідація 
гіперволемії та, відповідно, профілактика ТУР-синдрому;  промивання 
сечового міхура в післяопераційному періоді.

У процесі обстеження хворих після операції ми зауважили, що суттєвої 
різниці в електролітному складі плазми крові не знайдено. В той же час 
мало місце хоч і не велике, але достовірне зниження кількості еритро-
цитів, що було скоріше результатом операційної крововтрати, ніж розбав-
ленням крові. Таким чином, відмічене в ході операції розбавлення крові 
практично ліквідується напротязі першого післяопераційного дня, чому 
також сприяє стимуляція діурезу введенням лазіксу в кінці операції.

Таким чином, профілактика ТУР-синдрому є у проведенні якісної 
електрорезекції, яка не допускає перфорації сечового міхура. Ознаки  
перфорації свідчать про реальну загрозу розвитку ТУР-синдрому і, в 
першу чергу, проявляються хвилюванням, нудотою, блювотою, болем 
внизу живота, не дивлячись на перидуральну анестезію.

Пошкодження сечового міхура у процесі нашої роботи мали місце 
у 3,5% хворих. Не дивлячись на те, що вони були недовгими (3-5 мм) 
і виникали в кінці операції, крововтрата в цих випадках значно збіль-
шувалася. Гемотрансфузії в кінці та після операції були виконані 
хворим, після попередньої оцінки вмісту гемоглобіну у промивній 
рідині, яка свідчила про значну крововтрату. Об’єм гемотрансфузій 
не перевищував 350 мл еритромаси.

Пізні кровотечі у післяопераційному періоді, як правило, мають 
місце на 7-9 та 20-23 день, що пояснюється відторгненням струпа з 
ділянки електрорезекції. Частота цього ускладнення має місце у 4-12% 
випадків. У окремих хворих кровотеча може бути обумовлена висо-
кою рухливістю, а також проблемами, які зв’язані з випорожненням 
кішечника. Ці ускладнення можуть призводити до тампонади сечового 
міхура та викликають необхідність здійснення гемотрансфузії.

Після ТУР доволі часто трапляються інфекційні ускладнення. В 
більшості випадків це проявляється бактеріурією та піурією, причи-
ною яких можуть бути розкриття у процесі операції латентних вог-
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нищ запалення або післяопераційний некроз резектованої поверхні. 
Не дивлячись на протизапальне лікування, яке проводиться, піурія 
продовжується до повної епітелізації раньової поверхні. Деколи при 
резекції сечового трикутника з пошкодженням або набряком вічок 
сечоводів виникає висхідний пієлонефрит, який проявляється підви-
щенням температури тіла, болем у люмбальній ділянці. Призначення 
антибіотиків, антигістамінних препаратів, спазмолітиків, як правило, 
буває достатнім, щоб справитись з цим ускладненням.

За даними різних спеціалістів  частота інфекційних ускладнень буває 
в межах від 1,7 до 24%. Одним з проявів інфекційних ускладнень після 
ТУР є епідидиміти. За даними різних авторів, їх частота досягає 4%. Ми 
рахуємо, що основною причиною їх виникнення є гематогенний шлях 
поширення інфекції. Серед прооперованих нами хворих епидидіміт мав 
місце у 0,4 %, а випадків гострого гнійного пієлонефриту відмічено не 
було [2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18,  34, 41, 42].

До ускладнень, які розвиваються у післяопераційному періоді, слід 
також віднести нетримання сечі та розвиток стриктур уретри. Нетримання 
сечі – це наслідок механічної травми мембранозного відділу уретри тубу-
сом резектоскопа або часткове пошкодження волокон зовнішнього сфінк-
тера уретри у процесі резекції (при виконанні ТУР супутньої доброякісної 
гіперплазії простати). В залежності від ступеня пошкодження сфінктера 
воно може бути перехідним та тривалим, частковим та повним. 

Нетримання сечі спостерігається відносно часто у перші роки 
засвоєння методу ТУР. По мірі засвоєння техніки це ускладнення 
зустрічається вкрай рідко. Серед наших хворих не було відмічено 
випадків повного нетримання сечі у післяопераційному періоді. 
Часткове нетримання спостерігалось у 1 % і припинилось напротязі 
трьох-шести місяців при консервативній терапії.

Частим ускладненням, яке розвивається у післяопераційному пе-
ріоді, є стриктури уретри. Їх виникненню сприяють: застосування ту-
бусів з великим діаметром (28 Сh), тривалість оперативного втручання, 
а також тривала катетеризація сечового міхура у післяопераційному 
періоді, особливо при повторному використанні та недостатній якості 
катетерів, які застосовуються. За даними різних спеціалістів частота 
стриктур після ТУР досягає 8% [ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 42]. 

Для профілактики розвитку стриктур уретри необхідно: 
• здійснювати акуратне введення резектоскопа у сечовий міхур під 
контролем зору; 

•  не використовувати тубуси великого діаметра; 
•  старатись зменшувати як час операції, так і тривалість перебу-
вання катетера в уретрі; 

• дотримуватись правил проведення ендоскопічних операцій;
•  здійснювати промивання уретри при знаходженні катетера Фолі 
у сечовому міхурі більше 2-х діб.

У своїй практиці ми використовували тубуси № 24-26 Сh, які в біль-
шості випадків легко вводяться у сечовий міхур під візуальним контролем. 
У післяопераційному періоді промивання уретри здійснювалось кожен 
день в осіб, яким тривала катетеризація була необхідна для загоєння над-
лобкової нориці, післяопераційні стриктури уретри, рубцеві зміни шийки 
сечового міхура, які вимагали оперативної корекції, у 1% пацієнтів. 

У своїй роботі ми зустрілися зі стриктурами зовнішнього отвору урет-
ри, які утворюються в осіб, яким перед ТУР здійснювалась меатотомія 
або у хворих, яким виконували ТУР з порушенням технічних вимог. У 
процесі контрольних обстежень через 3 та 6 місяців після операції лише 
у 0,12 % хворих мали місце стриктури зовнішнього отвору уретри.

Таким чином, отримані нами результати лікування хворих методом 
ТУР, дозволяють зробити наступні висновки:

• ТУР представляє собою ефективний метод лікування пухлин се-
чового міхура зі стійким додатнім ефектом, що дозволяє вважати 
його стандартом для трансуретральних методів лікування;  

• ефективність ТУР, в значній мірі, залежить від досвіду хірурга а 
також від стану хворого;

• розроблений нами комплекс технічних прийомів скорочує час опера-
тивного втручання і тим самим суттєво знижує вірогідність виникнен-
ня таких грізних ускладнень як ТУР-синдром, стриктури уретри; 

• запропонована нами комплексна програма профілактики усклад-
нень запального характеру дозволила суттєво знизити їх частоту;

• виконання ТУР в умовах низькорозташованої іригаційної ємності 
та ретельний гемостаз за ходом всієї операції дозволяє запобігти 
значному поступленню неелектролітної промивної рідини у су-
динне русло;

• внутрішньовенне введення в кінці операції при великих розмірах 
пухлини 100-200 мл 5% розчину хлориду натрію,  призначення 
20-40 мг лазіксу та10 мл розчину еуфіліну нормалізують осмо-
лярність, і електролітний склад крові, що є достатньо надійною 
профілактикою розвитку ТУР-синдрому.
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 ЧАСТИНА VIІI.  ХІМІОТЕРАПІЯ ТА ІМУНОТЕРАПІЯ 
ПОВЕРХНЕВИХ ФОРМ РАКУ СЕЧОВОГО МІХУРА

8.1. ХІМІОТЕРАПІЯ ПОВЕРХНЕВИХ ФОРМ РАКУ СЕЧОВОГО 
МІХУРА

Лікування поверхневих форм раку сечового міхура складається з 
наступних етапів:

1. Видалення пухлини –ТУР;
2. Профілактика рецидивів – хіміотерапія або імунотерапія;
3. Попередження прогресування пухлини - хіміотерапія або іму-

нотерапія.

Після ТУР поверхневих форм раку сечового міхура рецидиви ви-
являються у 32-75% пацієнтів. При комбінованому лікування ТУР + 
локальна хіміотерапія поверхневих форм раку сечового міхура реци-
диви виявляються у 7-67% пацієнтів.

За останні 30 років проведено багато досліджень ефективності 
локальної хіміотерапії поверхневих форм раку сечового міхура. Не 
всі були рандомізовані та правильно побудовані. Але більшість до-
сліджень свідчить про суттєву, достовірну ефективність локальної 
хіміотерапії поверхневих форм раку сечового міхура [3, 4, 10, 12, 13, 
17, 41, 42, 43, 44]. 

Хоча слід зауважити, що в останні роки локальна хіміотерапія по-
верхневих форм раку сечового міхура застосовується рідше в клінічній 
практиці в зв’язку з більш широким впровадженням імунотерапії. 
Основною метою застосування локальної хіміотерапії поверхневих 
форм раку сечового міхура є профілактика рецидивів.

Можливим є застосування неоад’ювантної хіміотерапії  при немож-
ливості виконання оперативного лікування (ТУР або цистектомія) та 
при наявності раку in situ. В сучасній урологічній практиці цей метод 
застосовується вкрай рідко.

Для локальної хіміотерапії поверхневих форм раку сечового міхура 
використовуються наступні препарати: доксорубіцин, епірубіцин, 
мітоміцин С, Тіо-теф, циклофосфан.

Доксорубіцин та епірубіцин – це протипухлинні антибіотики ант-
рациклінового ряду. Виділення їх відбувається повільно, протягом 48 

годин. Застосовуються інтравезикально в дозі 50 мг в 50 мл фізіоло-
гічного розчину за різними схемами. Ефективність збільшується при 
сумісному  використанні 1,5-30 мл димексиду для проведення інстиля-
цій. Експозиція 1-2 години. Побічні ефекти спостерігаються не часто 
(нудота, блювота, кардіотоксичність, алергічні реакції,  дизурія).

Ефективність доксорубіцину за даними різних досліджень досить 
висока, а частота рецидивів від 30% до 55%.

При виникненні дизурії та інших побічних реакцій необхідно тимча-
сово зменшити дозу та частоту інстиляцій. При неефективності даних 
заходів необхідно відмінити даний препарат та перейти на інший.

Тіо-теф - це поліфункціональний алкалуючий етиленамін, який 
пригнічує синтез ДНК в активнопроліферуючих клітинах. Засто-
совується інтравезикально в дозі 20-60 мг в 50 мл фізіологічного 
розчину за різними схемами. Ефективним є сумісне застосування 
1,5-30 мл димексиду для проведення інстиляцій. Експозиція 1-2 
години. Побічні ефекти спостерігаються вкрай рідко. Спостерігаєть-
ся лейкопенія, тому лікування необхідно проводити контролюючи 
аналізи крові.

Частота рецидивів при використанні Тіо-тефу, за даними різних 
досліджень від 25 до 64%.

Мітоміцин С – це протипухлинний антибіотик. Застосовується 
інтравезикально в дозі 30-50 мг в 30-40 мл фізіологічного розчину 
за різними схемами. Більш ефективне введення мітоміцину разом з 
1,5-30 мл димексиду для інстиляцій. Експозиція 1-2 години. Побічні 
ефекти спостерігаються рідко. В останні роки використовується 
одноразове  введення мітоміцину одразу після ТУР сечового міхура. 
Частота рецидивів при використанні  Мітоміцину С - 7-67%.

При раку in situ локальна хіміотерапія дає позитивні результати у 
35-60% пацієнтів, а БЦЖ-терапія до 70 %. Тому методом вибору для 
лікування цієї форми раку є БЦЖ-терапія. 

Для покращення результатів лікування при локальній хіміотерапії 
використовували комбінації препаратів, але ефективність не досягає 
ефективності БЦЖ-терапії [3, 4, 5, 13, 21-33, 35-40, 43-45].

Дуже довгий час в Україні для локальної хіміотерапії поверхневих 
форм раку сечового міхура використовувався доксорубіцин та Тіо-
теф. Але в останні роки є можливість застосування мітоміцину С, 
який є найбільш ефективним препаратом для локальної хіміотерапії 
поверхневих форм раку сечового міхура.
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Рандомізоване спільне дослідження MRC та EORTC (2500 хворих) 
показало зменшення частоти рецидивів за 5 років на 7% та не підтвер-
дило вірогідного зменшення прогресування пухлини [37]. 

Ми використовуємо різні варіанти локальної хіміотерапії більше 
15 років. Наш досвід свідчить про доцільність та ефективність засто-
сування такого лікування.

Оцінку ефективності сумісного використання доксорубіцину та 
димексиду досліджували у 500 пацієнтів, розділених на 3 групи залеж-
но від препарату,  у контрольній групі не призначали хіміопрепарати. 
До першої групи належали 248 хворих, яким внутрішньоміхурово 
призначали доксорубіцин у дозі 50 мг (розчинений у 30 мл 0,9% фізіо-
логічного розчину). Схема використання: по одній інстиляції щодня 
протягом 4 днів, потім - одна інстиляція щотижня протягом 4 тижнів, 
згодом - по одній інстиляції щомісяця протягом 4 місяців.

Друга група складалася з 212 пацієнтів, яким проводили наступні 
інстиляції: 50 мг доксорубіцину, 4 мл 70% розчину димексиду та 26 мл 
0,9% фізіологічного розчину. Схема інстиляцій була подібна до першої 
групи. Контрольна група складалася з 40 хворих.

Після 12 місяців лікування та спостереження отримані наступні 
результати: у І групі рецидиви наступили у 61 (24,2%) хворих, не 
було рецидивів у 187 (75,8%) хворих; у ІІ групі рецидиви пухлини 
задокументовано у 32 (15,1%) хворих, без рецидивів - у 180 (84,9%) 
пацієнтів; у контрольній групі рецидиви наступили у 21 (52,5%) па-
цієнтів, без рецидивів у 19 (47,5%) пацієнтів.

Таким чином, внутрішньоміхурові інстиляції хіміопрепаратів 
значно продовжують тривалість безрецидивного періоду при поверх-
невих формах раку сечового міхура, а комбінація доксирубіцину з 
димексидом підвищує  ефективність лікування.

8.2. ІМУНОТЕРАПІЯ ПОВЕРХНЕВИХ ФОРМ РАКУ СЕЧОВОГО 
МІХУРА

В 70 роки 20 століття багатьма експериментальними дослідження-
ми було доведено, що лімфопенія, викликана хіміо- або променевою 
терапією, та імуносупресивний стан організму, який розвивається при 
цьому, є несприятливою умовою для лікування раку сечового міхура. 
Відповідно виникла думка про те, що стимуляція імунної системи при 
раку сечового міхура може вплинути на перебіг ракового процесу та 

запобігти рецидивам. Так застосування вакцини БЦЖ, яка з успіхом 
використовувалась при меланомах шкіри та при лейкозах, при раку 
сечового міхура також мала протипухлинний ефект.

Імунотерапія поверхневих форм раку сечового міхура стала 
широко застосовуватись у клінічній практиці після публікації дослід-
жень Morales та співавторів у 1976 році [33]. Ці дослідження показали 
високу ефективність вакцини БЦЖ при лікуванні поверхневих форм 
раку сечового міхура.

З того часу було проведено багато рандомізованих досліджень, які 
довели високу ефективність локальної імунотерапії та імунопрофілак-
тики при поверхневих формах раку сечового міхура.

Значну кількість досліджень було скеровано на з’ясування механіз-
му дії вакцини БЦЖ. В експериментах на тваринах було підтверджено 
інгібуючу дію БЦЖ на різні пухлини тварин. При введенні в сечовий 
міхур виникає запальна реакція при безпосередньому контакті міко-
бактерій зі стінкою сечового міхура.

В окремих працях було доведено роль фібронектину в зв’язуванні 
стінки сечового міхура з мікобактеріями. Це є необхідним для виник-
нення реакції гіперчутливості сповільненого типу в сечовому міхурі 
та індукції імунітету до вакцини та, внаслідок цього, розвитку про-
типухлинної активності. 

Після закріплення мікобактерії проникають в стінку сечового 
міхура і в пухлину. Проникнення можливе внаслідок пошкодження 
бар’єра розвитком пухлини чи операцією. Необхідним для ефективної 
БЦЖ-терапії є присутність Т-лимфоцитів. Це дозволяє припускати 
що протипухлинний ефект обумовлений локальним неспецифічним 
імунним процесом. Про це свідчать дослідження, які показали, що 
БЦЖ не має прямої цитотоксичної дії на клітини пухлин.

Було доведено, що інкубація мононуклеарних клітин з інтерлейки-
ном-2 призводить до їх стимуляції та утворення лімфокінактивованих 
кілерів. Саме ці клітини мають виражену протипухлинну дію. Інку-
бація мононуклеарних клітин з БЦЖ призводить до їх стимуляції та 
утворення активованих кілерів. Можливо саме ці механізми є основою 
протипухлинної дії вакцини БЦЖ.

Таким чином, механізм  дії вакцини БЦЖ цілком не вивчений. 
В його основі – локальна неспецифічна імунна реакція за участю 
Т-лімфоцитів, макрофагів та цитокінів.
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БЦЖ-терапія в профілактиці поверхневого раку сечового міхура
Багато досліджень показало високу ефективність БЦЖ-терапії в 

профілактиці поверхневого раку сечового міхура після ТУР пухлини. 
Більшість авторів рахують БЦЖ-терапію “золотим стандартом” в про-
філактиці поверхневого раку сечового міхура. Lamm [29] представив 
сумарні дані 5 рандомізованих досліджень (367 хворих) ефективності 
БЦЖ-терапії в профілактиці поверхневого раку сечового міхура. За-
стосування вакцини БЦЖ призвело до зниження частоти рецидивів 
на 32-67% (в середньому - 45%) при порівнянні з трансуретральною 
резекцією. Ці дані переконливо свідчать про високу ефективність 
БЦЖ-терапії в профілактиці поверхневого раку сечового міхура.

Без сумніву, ефективність БЦЖ-терапії в профілактиці поверхне-
вого раку сечового міхура залежить від стадії захворювання.  Дуже 
важливим  є застосування вакцини БЦЖ у пацієнтів з раком сечового 
міхура в стадії – Т1G3. Саме такі пухлини відрізняються високою 
злоякісністю і є надзвичайно небезпечними для пацієнтів. Частота про-
гресування таких пухлин складає 30-35%, застосування БЦЖ-терапії 
дозволило знизити цей показник до 15%. Тому на даний час методом 
вибору в лікуванні раку сечового міхура в стадії –Т1 G3 є ТУР пухлини 
з подальшою локальною БЦЖ–терапією. При відсутності ефекту від 
2-х курсів такої терапії показано виконання цистектомії.

Доцільним є і повторне застосування БЦЖ-терапії при рецидивах 
поверхневого раку сечового міхура після ТУР та вже проведених 
курсів БЦЖ-терапії.

Попередження прогресування пухлини є одним з головних завдань 
імунотерапії. Прогресування - це зростання стадії захворювання або 
збільшення ступеня  аплазії клітин. У пацієнтів з раком сечового міху-
ра в стадії  Т1G3 частота прогресування перевищує третину випадків, 
а при раку in situ – відповідно 50% випадків. 

Результати досліджень по вивченню впливу вакцини БЦЖ на час-
тоту прогресування пухлини не є однозначними. Низка досліджень 
підтверджує ефективність БЦЖ-терапії [28, 37, 38], а частина запе-
речує вірогідність її впливу на частоту прогресування раку сечового 
міхура [22, 25, 26].  

БЦЖ-терапія в лікуванні поверхневого раку сечового міхура
Лікування раку  in situ є дуже серйозною і важливою проблемою, 

тому що саме ця форма раку є дуже агресивною та відповідно і 

не безпечною для пацієнтів. Частота прогресії раку in situ складає 
біль ше 50%. Лише застосування БЦЖ-терапії дозволило отримати 
повну регресію пухлини у 65-70% пацієнтів та знизити частоту ре-
цидиву. 

За даними різних авторів повну регресію раку  in situ спостеріга-
ли у 40-94% [40]. Тому саме БЦЖ-терапія стала методом вибору в 
лікуванні раку in situ.  

Доцільним є застосування стандартної схеми імунотерапії: 120 мг 
вакцини БЦЖ вводять один раз на тиждень протягом 6 тижнів. Після 
перерви показано проведення 2-го 6-тижневого курсу. При неефек-
тивності подальша імунотерапія є недоцільною.

Дуже рідко використовують БЦЖ-терапію, як самостійний метод 
лікування при поверхневих формах раку сечового міхура - Т1 і Та.   
Таке лікування проводиться пацієнтам з вираженим мультифокальним 
ростом при неможливості виконання цистектомії та ТУР.

В основному ефективність такого лікування вивчалась у 80-х роках, 
коли проводилось детальне вивчення ефективності БЦЖ-терапії при 
різних формах та стадіях раку сечового міхура. Ефективність БЦЖ-
терапії у таких пацієнтів є високою. Частота повної регресії складає 
за даними різних авторів 41-81%. В останні роки даних, які би під-
тверджували таку ефективність немає. Та в цих стадіях показана ТУР 
з подальшою імунотерапією або хіміотерапією.

БЦЖ-терапія застосовується вже 30 років. За цей період було ап-
робовано багато схем лікування. Але оптимального варіанта немає і 
на даний час. Вважалося, що поєднання інтравезикального та внут-
рішньошкірного застосування вакцини БЦЖ буде більш ефективним. 
Рандомізовані дослідження не виявили таких переваг.

Стандартною разовою дозою вважають 120 мг. Але в зв’язку з ви-
сокою токсичністю постійно ведуться пошуки мінімальної ефективної 
дози при застосуванні  БЦЖ. Були спроби вивчення наступних дозу-
вань: від 25 до 150 мг. Дослідження показують високу ефективність 
і низьких доз БЦЖ.

Ведеться багаторічна дискусія про оптимальну схему застосування 
вакцини БЦЖ. 6-разова щотижнева схема застосування вважається 
оптимальною. На даний час немає доказів більшої ефективності інших 
схем. Неодностайною є думка про тривалість застосування даного 
лікування, а саме, тривалості підтримуючої терапії, яка вивчалась в 
різних термінах - до 36 місяців. 
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Значна кількість побічних явищ та ускладнень (до 80%) є серйоз-
ним недоліком БЦЖ-терапії. Найчастіше спостерігаються дизурія та 
явища циститу (біля 80% хворих). Макрогематурію спостерігають у 
35-40% пацієнтів. Як правило такі побічні реакції з’являються після 
2-ої інстиляції, через 1-3 години після введення вакцини. Тривалість 
таких побічних реакцій – від 1 до 3 діб. Системним проявом таких ре-
акцій є підвищення температури тіла до 38,5°С в 30-40% випадків.

Локальні ускладнення, як правило, спостерігаються у вигляді цис-
титів, які не проходять до наступної інстиляції (20% випадків). Після 
виключення іншої етіології циститу, призначаються протитуберкуль-
озні препарати до нормалізації стану пацієнта протягом ще 2 тижнів. 
Після цього БЦЖ-терапія може бути продовжена при зниженій до 10-
50% дозі. В 5% випадків може розвинутися гранулематозний цистит, 
простатит, епідидиміт з вираженою симптоматикою. Безсимптомні  
запальні процеси цих органів наявні у 50 % пацієнтів. При виникненні 
гранульом біля вічок сечоводів можливим є порушення пасажу сечі. 
В таких випадках необхідно проведення протитуберкульозної терапії 
та, при необхідності, дренування сечових шляхів. Вкрай рідко спос-
терігається грануломатозне ураження паренхіми нирки.

Системні ускладнення по типу сепсису спостерігаються рідко [4, 
9, 21, 27, 30]. Розвиваються такі ускладнення внаслідок гематогенного 
розповсюдження БЦЖ та імуно-алергічної реакції. Клінічно це про-
являється підвищенням температури тіла більше 38,5°С, лихоманкою, 
різким погіршенням загального стану хворого. Швидко розвивається 
ниркова та печінкова недостатність, в окремих випадках можливе 
падіння артеріального тиску. В таких випадках необхідним є інтен-
сивна терапія 3-ма протитуберкульозними препаратами, антибіотиком 
широкого спектру дії, кортикостероїдами.

До системних ускладнень відносяться і різноманітні алергічні 
реакції, частота яких складає 0,5-1,2%. Лікування в таких випадках 
симптоматичне, яке полягає в призначенні антигiстамінних та несте-
роїдних протизапальних препаратів.

Таким чином, БЦЖ–терапія є золотим стандартом профілактики 
рецидивів поверхневого раку сечового міхура та є методом вибору в 
лікуванні раку in situ.

Для імунотерапії раку сечового міхура також використовують ін-
терферони та інтерлейкіни. Це питання детально вивчається в плані 
вивчення ефективності, доцільності, оптимальних схем та доз засто-

сування. Найбільш ефективними та вивченими є інтерферон-альфа 
та інтерлейкін-2.

Інтерферон–альфа проявляє протипухлинну активність і зменшує 
частоту рецидивів раку сечового міхура. Механізм дії є комплексним: 
пряма дія на клітини пухлин, наявність в пухлинах більшої кількості 
рецепторів до певних видів  інтерферону; розвиток в стінці сечового 
міхура імунної реакції, яка є основою протипухлинного ефекту. Ефек-
тивність лікування раку in situ, а саме, повна регресія пухлини складає 
40-50%, а безрецидивний перебіг спостерігався у 50-85% пацієнтів. 
Середній час до рецидиву складає 20-25 місяців. Частота рецидивів 
(із 100 пацієнтів) на місяць  складає 3,4 [32, 39, 40].

Дані багатьох досліджень свідчать про більш високу ефективність 
застосування локальної БЦЖ-терапії та локальної хіміотерапії в 
лікуванні та профілактиці поверхневих форм раку сечового міхура 
[23, 24, 32, 39]. Перспективним є вивчення ефективності комбінації 
інтерферонів з хіміопрепаратами.
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 ЧАСТИНА IX. ОБЛАДНАННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО БЛОКУ 
ДЛЯ ЕНДОСКОПІЧНИХ ТРАНСУРЕТРАЛЬНИХ 

ОПЕРАЦІЙ

Для проведення ендоскопічного хірургічного лікування поверхне-
вих форм раку сечового міхура необхідним є спеціальне сучасне хірур-
гічне обладнання. Найширше в Україні використовується обладнання 
німецької фірми Karl Storz. Саме ця фірма виробляє  все необхідне 
обладнання, яке є зареєстрованим в МОЗ України, а саме:

1. Комплект обладнання для цистоскопії.
2. Комплект обладнання для трансуретральної резекції.
3. Комплект обладнання для ранньої фотодинамічної діагностики 

поверхневих форм раку сечового міхура.
4. Комплект для повного обладнання операційного блоку (OR-1).
5. Комплект обладнання для демонстрації оперативного втручання.

Комплект обладнання для цистоскопії
Необхідними є тубуси цистоскопа різних діаметрів: 17, 19, 20, 22, 25 Ch. 

Всі тубуси обладнані обтуратором. В комплекті є спеціальні перехідники 
для можливості проведення цистоскопа під  візуальним контролем.

В цей комплект входить стандартний телескоп діаметром 4 мм та 
різним кутом зору, а саме: 0º, 12º, 30º, 70º, 120º. Система лінз була 
розроблена професором Гопкинсом у 1966 році. Це стало початком 
виробництва ригідних ендоскопів.

Ця система дозволяє на сьогоднішній день отримати найякісніше 
зображення: практично ідеальна кольоропередача, освітлюваність, 
розрішення, якісна деталізація в будь-якій точці зору, при мінімаль-
ному діаметрі телескопа - максимальний кут огляду. 

В даний час використовується друге покоління телескопів із модер-
нізованою системою лінз. Більшість телескопів можна автоклавувати, 
про що свідчить спеціальна позначка на телескопі. Гарантійний термін 
такого телескопа складає 3 роки. 

Крім стандартних телескопів широко використовуються, так звані, 
мікроцистоскопи, а саме Hamou I та II. Так  мікроцистоскоп Hamou I 
дозволяє проводити панорамну двадцятикратну і стандартну цис-
тоскопії, а мікроцистоскоп Hamou II дозволяє проводити панорамну 
вісімдесятикратну і стандартну цистоскопії. Дане дослідження доз-
воляє детально оцінити стан слизової пацієнта.

В комплекті є спеціальний пристрій (Albarran) для відхилення про-
веденого через цистоскоп катетера або інструмента. Він може бути з 
1 або 2 каналами для проведення гнучких інструментів.  Різноманітні 
механічні літотриптори можна проводити через тубус цистоскопа, 
резектоскопа та використовувати з різними телескопами. 

Комплект обладнання для трансуретральної резекції
Безпосередньо резектоскоп складається з тубуса, робочого еле-

мента, телескопа, електрода. Для таких втручань використовують 
стандартний телескоп діаметром 4 мм та різним кутом зору, а саме: 
12º, 30º. Тубуси резектоскопа можуть бути різних діаметрів: 24, 26, 27, 
28 Ch. Всі тубуси оснащені обтуратором. Найбільш простий варіант 
тубуса – це непроточний тубус з одним краном притоку рідини та з 
двома кранами притоку та відтоку рідини. 

Але в сучасній урологічній практиці використовують тубус з 2-ма 
просвітами (типу Iglesias). В такому тубусі приток рідини відбувається 
постійно через внутрішній тубус, а через бокові вікна зовнішнього 
постійно відбувається відтік рідини. Це запобігає створенню значного 
тиску в сечовому міхурі та відповідно є профілактикою ТУР-синдрому. 
Такий тубус може бути ротаційним, а саме: зовнішній тубус зали-
шається стабільним, нерухомим, внутрішній повертається всередині 
разом з робочим елементом, телескопом та електродом. Це дозволяє 
уникнути перегинів кабелів і різноманітних з’єднувальних трубок та 
зменшити травматизацію уретри.

Робочі елементи представлені різними модифікаціями, а саме: пасивний 
та активний робочі елементи. При роботі пасивного робочого елемента 
електрод висувається із тубуса рухом великого пальця та повертається 
назад під дією пружини. Поза роботою електрод знаходиться в тубусі та 
не виступає за його межі. Це дозволяє досягнути максимальної безпеки. 
Частини робочого елемента виготовляються із титану, що зменшує імовір-
ність корозії та забезпечує надійність та невелику вагу інструмента.

Електрод  активного робочого елемента виступає за межі тубуса. 
При роботі уролог переміщує електрод рухом кисті на себе при фік-
сованому великому пальці і при цьому зрізає тканини. Можливим 
є застосування різних електродів, а саме: стандартна ріжуча петля, 
вапортрод, вапор-кат, електрод-ніж, електроди для коагуляції.

Існує і тонкий варіант резектоскопа, який виробляє фірма Karl Storz. 
В такому варіанті діаметр тубуса проточного резектоскопа складає 
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22 Ch, а непроточного – 19 Ch. Для цього варіанту існує ротаційна мо-
дель, оптика (2,9 мм), спеціальний робочій елемент з електродами.

Для роботи необхідним є джерело світла із світловодом. Для ро-
боти з використанням відеосистеми застосовують галогенове світло 
потужністю 250 Вт. При роботі „оком” достатньо галогенного світла 
потужністю 150 Вт.

Найбільш оптимальним для роботи є ксенонове світло потужністю 
175 Вт. Воно значно покращує роботу уролога, так як спектр такого 
світла найбільш близький до спектра розсіяного світла сонця. Ціна 
джерела галогенного світла є  в 3-4 рази нижчою порівняно з ксено-
новим. Спрощений варіант ксенонового джерела світла Xenon Nova 
виробляє фірма Karl Storz. Вартість такого джерела світла наближаєть-
ся до вартості галогенного джерела світла.

Надзвичайно важливою складовою комплекта для трансуретраль-
них операцій є високочастотний електрохірургічний генератор. Від 
якості цього апарата залежить якість виконання операції та безпечність 
пацієнта. Необхідною є висока потужність генератора, а саме, більше 
300 Вт. При цьому він має бути безпечним, надійним та простим в 
користуванні. Пасивний електрод має відповідати потужності апарата 
та забезпечувати достатній контакт з тілом пацієнта. 

Фірма Karl Storz виготовляє високочастотні електрохірургічні 
генератори, які повністю відповідають таким вимогам. Одним з най-
кращих генераторів є генератор Autocon-350. Автоматичні системи  
забезпечують в режимі різання оптимальну якість розрізу, контролю-
ють іскроутворювання, регулюють потужність, чим і забезпечують 
надійність та безпечність проведення операцій. Апарат обладнано 
системою інформації хірурга про неправильне його використання.

Комплект обладнання для демонстрації оперативного втручання
В такий комплект входить: відеокамера, монітор, до яких приєд-

нується обладнання для реєстрації та архівування інформації, а саме: 
відеомагнітофон, відеопринтер, комп’ютерні системи. Головним ком-
понентом цього комплекту є відеокамера. Найбільш оптимальними по 
співвідношенню ціни та якості, без сумніву, є одночипові відеокамери 
Telecam SL і Urocam SL. Ці відеокамери забезпечують найкращу якість 
зображення для камер цього класу.

Відеокамера Telecam SL оснащена функцією “зуму”. Можливим 
є збільшення об’єкта в 2 рази за допомогою парафокальних лінз з 

змінною фокусною відстанню від 25 до 50 мм. Важливою складовою 
частиною є наявність процесора зображення, який дозволяє покра-
щити якість зображення в реальному часі. Він забезпечує ліквідацію 
“сітки” з зображення за допомогою солярового фільтра. В такому 
випадку якість зображення наближається до якості при використанні 
лінзової оптики.

Відеокамера Urocam SL відрізняється конструкцією головки. За до-
помогою такої конструкції можна отримувати зображення на моніторі 
та дивитися оком в окуляр, а також зберігати правильно орієнтоване 
зображення на моніторі незалежно від рухів резектоскопа. 

Гарантоване якісне зображення, яке забезпечують відеокамери фір-
ми Karl Storz, дозволяє  залишатися лідером на ринку. Фірма постійно 
вдосконалює виробництво, розробляє нові моделі обладнання.

Комплект обладнання для ранньої фотодинамічної діагностики 
поверхневих форм раку сечового міхура
Таке обладнання виробляє фірма Karl Storz – лідер у виробництві 

ендоскопічного обладнання в світі. В цей комплект входить спе-
ціальний телескоп з довгохвильовим фільтром (380-440 нм) та різ-
ним кутом зору. Такий фільтр дозволяє затримувати більшу частину 
фіолетового світла, яке необхідне для збудження флуоресценції та 
дозволяє передавати червоне світло. Система лінз була розроблена 
професором Гопкинсом у 1966 році. Це стало початком виробництва 
ригідних ендоскопів.

Необхідною складовою комплекту є спеціальне джерело світла D-
Light (Karl Storz) для збудження флуоресценції. В якості джерела світла 
використовується потужна ксенонова лампа (300 Вт) з фільтрами. Ця 
лампа забезпечує потужний потік світла, особливо в фіолетово-синьо-
му спектрі – 385-440 нм. Саме в цій частині спектра протопорфірин 
IX, який накопичується в пухлині при локальному введенні 5-аміноле-
вулінової кислоти (5-ALA), ефективно перетворює світло збудження в 
червоне світло флюоресценції. Більшість спеціалістів використовують 
3% розчин 5-ALA.

Таким чином, ділянки слизової, які флуоресціюють, візуалізуються 
червоними, а ділянки, які не флуоресціюють, візуалізуються синіми. 
Таке дослідження можна проводити для діагностики пухлин сечового 
міхура, в тому числі раку in situ, для інтраопераційної діагностики та 
контрольних обстежень. Флуоресцентна цистоскопія відрізняється ви-



100 101

сокою діагностичною чутливістю та специфічністю, що є надзвичайно 
важливим в лікуванні пацієнтів з пухлинами сечового міхура.

Комплект для повного обладнання операційного блоку (OR-1).
Такий комплект обладнання виробляє фірма Karl Storz. Головною пе-

ревагою такого комплекту є можливість індивідуального підходу до тери-
торіальних, фінансових і персональних можливостей та потреб клієнта.

Комплект OR-1 передбачає практично безмежні можливості для 
конфігурації обладнання, забезпечує оснащення стандартних опера-
ційних, а також мультифункціональних операційних для всіх видів 
відкритих, ендоскопічних та малоінвазивних оперативних втручань. 
Використовується не тільки продукція фірми Karl Storz, а і необхідна 
продукція інших фірм: системи  забезпечення стелі в операційному 
блоці, операційні лампи, операційні столи та інше.

В цей комплект входить: система забезпечення стелі операційного 
блоку, система освітлення, операційні лампи та столи, плоскоекранна 
техніка, операційні прибори та техніка, системи управління кожним 
блоком та центральне комп’ютеризоване управління всіма блоками, 
система збереження інформації.

Операційний блок OR-1 може бути зв’язаний з іншими операційни-
ми блоками, кабінетом головного лікаря, конференц-залом, учбовими 
кімнатами, телекомунікаціями. Такий зв’язок дозволяє контактувати та 
обмінюватись інформацією з особами за межами операційного блоку,  
в середині лікарні, на території лікарні, міста, на іншому континенті. 
Такий зв’язок є необхідним для проведення навчального процесу, 
консультацій, досліджень та обміну думками. 

Karl Storz Communication system, яка входить в комплект OR-1, 
створює нові можливості для більшої рентабельності та ефективності 
операційного блоку. Вона дозволяє оператору находитись в централь-
ному пункті і користуватися всіма функціями системи в межах сте-
рильного простору та мати можливість постійного інтраопераційного 
контролю. Ця система збудована за модульним принципом і може 
задовольнити технічні потреби та комфорт. Для кожного замовника 
можливим є створення індивідуального варіанту цієї системи. 

А Karl Storz AIDATM дозволяє забезпечити різні варіанти архіву-
вання різної інформації, в тому числі, зображень та ходу оперативних 
втручань.

Такий операційний блок є прототипом операційних майбутнього і 
потребує більш ширшого використання в практичній роботі.

 Комплект інструментів і обладнання 
для виконання трансуретральної резекції 

і вапоризації простати

Найменування Кількість
27005 В ХОПКІНС II Телескоп 30°, 4 мм 1
27050 D Робочий елемент резектоскопа 1

27050 SL Подвійний тубус 26 Шр., з обертаючим 
внутрішнім тубусом 1 

27040 ОС Стандартний обтуратор 1
27050 G Ріжуча петля 24 Шр. 12
27050 N Коагулюючий електрод-шарик 3

280 Пенал для електродів 1
277 Високочастотний кабель 2

27050 L Коагулюючий електрод 3
27050 VG Електрод для вапоризації, великий 2
27050 VK Електрод для вапоризації, малий 2
27050 SG Плоска петля для вапоризації 2
27216 LO РАЙНЕР-ОЛЕКСАНДР шприц 100 мл 1
27216 EL Запасний циліндр 100 мл 2

20523501 AUTOCON 350 електро-хірургічний 
апарат 1 

27805 Нейтральний електрод, 175 х 295 мм 1
27806 З’єднуючий кабель 1
27807 Переключатель 1

20112101 Джерело світла галогеновий,150 Вт 1
495 NL Світловод 3,5 мм, — довжина – 180 см 1

20112025 Запасна лампа 150 Вт 4
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Комплект устаткування та інструментів 
для уретротомії 

Найменування Кількість
27005 А ХОПКІНС II Телескоп 0°, 4 мм 1
27050 Е Робочий елемент уретротома 1
27068 D Уретротомічний тубус, 21 Шр. 1

27068 DO Обтуратор для 27068 D 1
27068 F Додатковий тубус півкруглий 1

27068 CD Телескопічний мостик 1
27069 К Ніж прямий 2

27069 KS Ніж-крючок 2
27069 L Ніж круглий 2
27578 А ОТИС-МАУЕРМАЙЕР уретротом 1

27578 AM Запасний ніж 2
20112101 Джерело світла HALOGEN 150 Вт 1
20112025 Запасна лампа 150 Вт, 2
495 NL Світловод 3,5 мм, довжина 180 см 1

Комплект обладнання та інструментів 
для пневматичної цистолітотрипсії

Найменування Кількість
27040 LT ХОПКІНС Телескоп 0°, з прямим 

інстру ментальним каналом, включаючи 
адаптер 27040 Z

1 

27026 А Цистоскопічний тубус 25 Шр., з обтура-
тором

1 

27026 L Адаптер для цистоскопічного тубуса 1 
27630003 Пневматичний літотриптор 

CALCUSPLIT
1

20031001 Компресор, 0 — 8 бар 1
20112101 Джерело світла ГАЛОГЕН 150 Вт 1
20112025 Запасна лампа 150 Вт 2
495 NL Світловод 3,5 мм, довжина 180 см 1

Найменування Кількість
27632432 Зонд діаметром 1,0 мм 2
27631433 Зонд з каналом, діаметр 1,6 мм 2
27631434 Зонд з каналом, діаметр 2,0 мм 2

Система ендобачення для ендоурології

Найменування Кількість

20212102 

UROCAM SL 
Система ендобачення з аксесуарами, 
головка ендокамери з вмонтованим роз-
подільником поля зору

1

9261 ТМ Кольоровий монітор, 36 см 1
20113001 Джерело світла ГАЛОГЕН 250 Вт 1
20113025 Запасна лампа 250 Вт 4
20020121 Мобільна стійка для приборів 1

Продовження
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Рис. 1. Сечостатеві органи чоловіка (за Р.Д. Синельниковим):
1 — testis; 2 — epididumis; 3 — dustus deferens; 4 — radix penis; 5 — m.bul-
bocavernosus; 6 — glandula bulbourethralis; 7 — pars membranacea urethane; 

8 — prostata; 9 — vesicula seminalis; 10 — ampulla ductus deferentis; 
11 — fundus vesicae; 12 — pelvis renalis; 13 — cortex renis; 14 — ren dexter; 

15 — pyramides renales; 16 — hilus renalis; 17 — v.renalis; 18 — a.renalis; 
19 — ren sinister; 20 — ureter sinister; 21 — apex vesicae; 22 — lig.umbilicale medium 
(urachus); 23 — corpus spongiosum penis; 24 — corpus cavernosum penis; 25 — pars 

spongiosa urethae; 26 — glans penis; 27 — lobuli testis

108

ІЛЮСТРАЦІЇ



110 111

Рис. 3. Причини гематурії:
1 — пухлина паренхіми нирки; 2 — пухлина ниркової миски; 3 — розрив парен-
хіми нирки; 4 — інфаркт нирки; 5 — папіліт; 6 — туберкульоз нирки; 7 — камінь 
у нирковій мисці; 8 — камінь у сечоводі; 9 — пухлина сечовода; 10 — камінь 

сечового міхура; 11 — гострий цистит; 12 —пухлина сечового міхура; 13 — вираз-
ка сечового міхура; 14 — туберкульоз сечового міхура; 15 — рак передміхурової 

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

Рис. 2. Сечостатеві органи жінки (за Р.Д. Синельниковим):
1 — Glandulae restibulares majores; 2 — Bulbus vestibule; 3 — Urethra; 4 — Vagina; 

5 — Rugae vaginales; 6 — Ostium uteri; 7 — Canalic cervicalis; 8 — Cerrix uteri;
9 — Orifi cium internum uteri; 10 — Lig teres uteri; 11 — Corpus Luteum;

12 — Folliculus oophorus resiculosus; 13 — Appendix vesiculosa; 14 — Epoophoron 
(ductuli transversi); 15 — Epoophoron (ductuli longitudinalis); 16 — Plicae amtullares; 

17 — Ren dexter; 18 — A. renalis; 19 — V. renalis; 20 — Ren sinister; 21 — Ureter 
sinister; 22 — Kundus uteri; 23 — Cavun uteri; 24 — Corpus uteri; 25 — Mesosalpinx; 
26 — Ampulla tubae; 27 — Fimbriare tubae; 28 — Mesometrium; 29 — Vesica urinaria; 

30 — Crus clitoridis; 31 — Orifi cium urethrae externum; 32 — Orifi cium vaginae.
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Рис. 5.
а — уретероцелє; б — несправжні та істинні дивертикули сечового міхура; в — камінь 

сечового міхура – оксалат; г — множинні камені сечового міхура – урати.

а б

в г

Рис. 4.
а — цистотопографічна схема сечового міхура. Головні цистоскопічні орієнтири: 
у верхній частині (відповідно 12 год. на циферблаті) зображений пухирець повітря. 
у нижній частині розташований сечоміхуровий трикутник, утворений лівим і пра-
вим вічками сечоводів (відповідно 5 і 7 год. циферблату), між сечовідною склад-
кою і краєм шийки сечового міхура; б — повітряна бульбашка при дні сечового 
міхура. Булька повітря, яка потрапляє в сечовий міхур при введенні цистоскопа, 
є хорошим орієнтиром для визначення положення оптичної частини цистоскопа; 
в — ділянка слизової з нормально розвиненими судинами. В нормі простежуєть-
ся судинний малюнок зображеного типу, судини розгалужуються у напрямку до 

верхівки сечового міхура.

а

б в
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Рис. 6. Пухлина сечового міхура.
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Рис. 8. Клінічні відмінності застосування резекційної петлі:
а — звичайна резекційна петля; 

б — потовщена (клиноподібна) резекційна петля зі спеціальним покриттям.
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