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1. Актуальність теми:   

Клінічна анатомія є невід’ємною складовою підготовки лікаря. Лікар 

знаючий особливості клінічної анатомії може краще аналізувати, 

спостерігати за проявами хвороби, аргументувати діагноз та призначати 

лікування.  Робота лікаря хірурга базується на глибокому знанні клінічних 

особливостей анатомії, що дає можливість вміло та вправно лікувати 

пацієнта, основним принципом хірургії є не нашкодити та відновлення 

нормальної анатомічної цілісності. Сучасна хірургія «малоінвазивна 

хірургія» без сумнівів являється одним із найвеличніших досягнень 

медицини останніх десятиріч. В 1987 р. в Франції Ф.Морє виконав першу 

лапароскопічнухолецистектомію у пацієнта з кам’яним холециститом, і 

протягом 1988 – 89 рр. ця операція та напрямок спричинили Другу 

Французьку Революцію в хірургії та медицині. Лапароскопічна хірургія 

постійно знаходиться в стані розвитку. Розробка нових операцій і 

виникнення нових концепцій проходять з феноменальною швидкістю та не 

виникає ніяких сумнівів,  що лапароскопія відкриє все нові горизонти в 

хірургії. 

 

 

2. Конкретні цілі: 

 Знати анатомічні особливості передньої черевної стінки; 

 Знати анатомічні особливості очеревинної порожнини; 

 Знати нозологію розповсюджених захворювань черевної стінки та 

очеревинної порожнини; 

 Знати методологію клінічного обстеження пацієнтів з 

захворюваннями органів черевної порожнини; 

 Знати принципи роботи ендоскопічного та лапароскопічного 

обладнання; 

 Знати покази та проти покази до використання малоінвазивних 

методів діагностики та лікування. 

 

3. Базові знання. Вміння, навички, необхідні для вивчення теми: 

 

Дисципліни Знати Вміти 

Анатомія, 

топографічна 

анатомія 

Анатомічні особливості 

будови передньої черевної 

стінки, очеревинної 

порожнини та  за 

очеревинного 

простору(скелетотопія, 

голотопія, синтопія) 

 

Нормальна 

фізіологія 

Фізіологічні процеси в нормі: 

фізіологія печінки, 

підшлункової залози, 

селезінки, шлунка, 12 – палої 

кишки, тонкого та товстого 

кишківника. 

 



Патологічна 

фізіологія 

Процеси , які відбуваються 

при патології того чи іншого 

ураженого органу та вплив 

його на фізіологічні процеси 

організму в цілому. 

 

Патологічна 

анатомія  

Як змінюється структура 

ураженого органу та до яких 

змін може призвести  

 

Мікробіологія Основні збудники хірургічної 

інфекції, їх властивості, 

фактори агресії, методи 

профілактики 

внутріньогоспітальних 

інфекції 

Обрати біологічне 

середовище та призначити 

необхідні для 

мікробіологічної 

діагностики методи 

дослідження. 

Пропедевтика 

внутрішніх 

хвороб 

Семіотику внутрішніх хвороб, 

методи фізикального 

обстеження (рентгенографія, 

УЗД, СКТ, МРТ, ФГДС, ФКС 

Вміння збору анамнезу!, 

провести пальпацію, 

перкусію, аускультацію 

пацієнту із захворюваннями 

органів передньої черевної 

стінки та очеревинної 

порожнини. 

Рентгенологія Принципи застосування 

основних рентгенологічних 

методик, знати рентген 

контрастні речовини. 

Вибрати доцільні в 

конкретній ситуації методи 

рентгенологічного 

дослідження. 

Внутрішні 

хвороби 

Етіологія, патогенез, клініка. 

Медикаментозне лікування 

захворювань внутрішніх 

органів. 

Поставити діагноз, 

призначити необхідне 

медикаментозне лікування. 

Клінічна 

фармакологія 

Антитромботичні, 

фібринолітичні засоби, 

антибіотики, анти секреторні 

препарати, антисептики, 

інфузійні середовища, 

гемостатики. 

Призначати адекватну 

протимікробну, анти 

секреторну терапію,  

спазмолітину, гемостатичну 

терапію, профілактика 

тромбоемболічних 

ускладнень 

Загальна 

хірургія 

Асептика, антисептика, 

принципи обробки та 

стерилізації ендоскопічного 

обладнання 

Передопераційна підготовка 

пацієнта. 

Хірургія Жовчнокам’яна хвороба, 

апендицит, панкреатит, 

спайкова хвороба очеревинної 

порожнини, грижі, 

пошкодження внутрішніх 

органів, захворювання 

тонкого та товстого 

кишківника, ендокринні 

Встановити діагноз, 

призначити медикаментозну 

та хірургічну тактику 

лікування. Визначити покази 

та проти покази до 

малоінвазивного лікування. 



захворювання, новоутворення.  

Онкологія Пухлини тонкої та товстої 

кишки, печінки, 

жовчовивідних шляхів, 

панкреатодуоденальної зони, 

наднирників. 

Вміти диференціювати 

хірургічну тактику лікування 

відповідно до стадії 

захворювання, паліативності 

та радикальності, шляхи 

метастазування та 

лімфодисекції. 

Післяопераційне ведення 

пацієнтів. 

 

 

4. Завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття. 

 

4.1.  Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які 

повинен засвоїти студент при підготовці до заняття: 

Термін Визначення 

Ендоскопія Метод огляду внутрішніх органів через природні отвори, 

за допомогою ендоскопа. 

Лапароскопія Метод огляду, що потребує  постановки троакару та 

використання лапароскопу.  

Точки Калька Точки введення троакарів. 

Голка Вереша Голка для створення карбоксиперитонеуму. 

 

 

4.2.  Теоретичні питання до заняття: 

 Діагностичні можливості лапароскопічного дослідження; 

 Лапароскопічні операції при патології органів гепатобіліарної зони; 

 Лапароскопічні операції при патології органів 

панкреатодуоденальної зони; 

 Лапароскопічні операції при патології захворювань верхніх відділів 

ШКТ; 

 Лапароскопічні операції у хворих з спайковою хворобою 

очеревинної порожнини; 

 Лапароскопічні операції при грижах; 

 Лапароскопічні операції на тонкому та товстому кишківнику; 

 Лапароскопічні операції в хірургії заочеревинного простору. 

 

4.3. Практичні завдання, які виконуються на занятті: 

 Оцінити стан пацієнта, поставити попередній діагноз; 

 Скласти план обстеження; 

 Визначити покази та протипокази до оперативного лікування; 

 Інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних 

методів обстеження; 

 Провести курацію хворого; 

 Перегляд навчального відеоматеріалу; 



 Використовувати навчальну та наукову літературу для вирішення 

професійних завдань та підвищення рівня підготовки; 

 Здійснювати прогноз перебігу захворювання та працездатності. 
 

Зміст теми: 
Діагностика та лікування гострих хірургічних захворювань, не дивлячись 

на сучасні досягнення медичної науки, були і залишаються складними та 

відповідальними. В ургентних ситуаціях практично завжди зберігається 

небезпека прооперувати хворого, коли в цьому немає необхідності, або не 

діагностувати гостру хірургічну патологію,  що може призвести до розвитку 

ускладнень та смерті хворого. 

Лапароскопія, як метод діагностики, має практично столітню історію. 

Об’єм інформації, який вдавалось отримати таким шляхом, поступово 

збільшується по мірі технічного вдосконалення оптичних приладів та методів 

дослідження. З’єднавши лапароскоп з відеосистемою, передаючи зображення 

на монітор, французький хірург PhilippeMouret в 1987 р. в Ліоні вперше 

виконав холецистектомію без розкриття черевної порожнини, тим самим, 

створив умови для революції в абдомінальній хірургії. Результати нової 

технології виявились настільки вражаючими, що більшість хірургів на 

початку віднеслись з недовірою. Однак  період настороженого відношення 

тривав недовго. Аналіз накопиченого клінічного матеріалу безспірно свідчив 

про суттєві переваги лапароскопічної методики перед традиційними 

оперативними втручаннями. 

Наявність медичної відеотехніки в лікувальному закладі зробило 

лапароскопію «конкурентоспроможною» перед традиційним лікувально – 

діагностичним підходом в хірургії гострих захворювань черевної порожнини, 

а також поставило її на якісно новий рівень завдяки іі заслугам. Перевагами 

віднолапароскопічного  методу є: 

 Висока візуальна роздільна здатність; 

 Доступність всіх відділів черевної порожнини для ревізії; 

 Висока інформативність і діагностична достовірність; 

 Можливість бімануальних інструментальних маніпуляцій в черевній 

порожнині, що полегшує діагностику; 

 Загальнодоступність зображення на моніторі, дає можливість 

приймати участь в діагностичному процесі багатьом спеціалістам 

одночасно (консиліум); 

 Можливість відеозапису та трансляції зображення; 

 Спрощення лікувальних маніпуляцій (санація, дренування, блокади 

и т.д.) завдяки багаторазовому збільшенню зображення; 

 Можливість завершення дослідження лапароскопічної операцією; 

 Зручність в роботі для хірурга, а також добрі умови для навчання 

лікарів. 

На вибір лапароскопічного методу діагностики в кожному конкретному 

випадку впливають не тільки власно медичні покази, але й економічні, 

організаційні, соціальні причини. Так, в економічно розвинених країнах 

пріоритетні неінвазивні методи діагностики, які базуються на комп’ютерній 

обробці інформації – ультразвукова сонографія, в тому числі енергетичного і 



кольорового допплерівського УЗД, магнітно-ядерно-резонансної та 

рентгенівської комп’ютерної томографії, сцинтиграфії, цифрової ангіографії і 

т. п. Лапароскопія лише доповнює всебічне обстеження в необхідних 

ситуаціях. При недоступності таких сучасних неінвазивних методів 

діагностики, лапароскопія є єдиним високоінформативним методом 

діагностики в екстрених ситуаціях. При таких обставинах вимушене широке 

використання відеолапароскопії повністю оправдане. Найкоротші терміни 

постановки діагнозу в ургентній хірургії, являються залогою успішного 

лікування.  

Як критерій недостатнього використання лапароскопії можна розглядати 

високий відсоток апендектомій з приводу «катарального» апендицита, 

виконання екплоративнихлапапротомій, операцій з приводу 

ферментативного перитоніту при гострому панкреатиті, пельвіоперитоніті 

при гострому сальпінгіті і цілого ряду інших лапаротомних втручань, яких 

можна було запобігти, ревізував черевну порожнину відеолапароскопічно. 

Сюди можна віднести і всі випадки запізнілих операцій, пов’язаних з 

тривалим динамічним наглядом за хворим. 

Відомо , що використання лапароскопічного методу оперативного лікування 

обмежується рядом проти показів, які поділяють на абсолютні та відносні, 

загальні та місцеві. Найбільш частими загальними причинами, обмежуючими 

використання відео хірургічних технологій, являються декомпенсовані 

порушення кровообігу та дихання при серцево – судинних та легеневих 

захворюваннях, оскільки карбоксиперитонеум завжди поглиблює розлади 

цих вітальних функцій.  Протипокази можуть бути представлені різними 

обставинами, технічно не є можливим виконання лапароскопічної  операції, 

утруднюючи її або роблячи таке втручання надмірно небезпечним.  

На відміну від планових лапароскопічних операцій, коло протипоказів 

екстреної діагностичної відеолапароскопії може бути суттєво звужено. 

Помилковий або запізнілий діагноз та неадекватне лікування при гострій 

абдомінальній патологій для хворого, аніж потенційна загроза ускладнень 

інвазивних ускладнень.Тому в діагностичнонеяснихвипадках, коли хірургові 

доводиться вибиратиміжлапаротомією і лапароскопією, супутні 

захворювання втрачаютьвизначальнетактичнезначення. 

Ендовідеохірургічнедослідженняменштравматичне,аніжлапаротомія. До того 

ж воно у будь-який момент може бути припинене, 

якщопорушеннявітальнихфункцій при цьомузагрозливопрогресує. 

Сучаснеанестезіологічнезабезпечення і ряд 

технічнихприйомівдозволяєістотнозменшитинебезпекулапароскопії у 

соматично важких хворих. 

Абсолютними протипоказаннями до екстреної відеолапароскопії 

залишаються термінальні, агональні стани хворих, до яких слід прирівняти 

важкі міри травматичного, геморагічного, кардіогенного або іншого шоку. 

Перешкодити огляду черевної порожнини можуть 

обширнівісцеропаріетальні зрощення після раніше перенесених операцій. 

Проте це зовсім не означає, що в таких випадках будь-яка спроба 

лапароскопії приречена на невдачу. 

Значно утрудняють ревізію черевної порожнини різке здуття кишківника, 

наявність асцитичної рідини, але і це не може служити підставою для 



відмови від лапароскопії, якщо вона дає шанс встановити діагноз або 

утриматися від непотрібної лапаротомії. 

Небезпека лапароскопії за наявності запальних змін на шкірі або в тканинах 

черевної стінки непорівнянні з можливими наслідками лапаротомії або 

релапаротомії в такій ситуації. 

Можливість, а часто і необхідність завершення діагностичної лапароскопії 

самої операції переконала в тому, що її повинен виконувати хірург, що має 

достатній рівень загально хірургічної підготовки. Лікар зобов'язаний 

вирішити не лише діагностичні, але і тактичні завдання, при необхідності 

виконати операцію лапароскопічним або традиційним методом. 

Показами до проведення екстреної діагностичної відеолапароскопії є: 

• неможливість виключення гострих захворювань органів черевної 

порожнини в процесі тривалої диференційної діагностики;  

• безсвідомний стан (унаслідок черепномозкової травми, алкогольного 

або наркотичного сп'яніння) хворого, що не дозволяє виключити гострі 

абдомінальні захворювання або пошкодження внутрішніх органів; 

• необхідність уточнення характеру, стадії, локалізації, поширеності 

гострих патологічних змін або пошкоджень внутрішніх органів для вибору 

оптимального способу лікування; 

• післяопераційні ускладнення в черевній порожнині, що вимагають 

визначеності в продовженні консервативного лікування або хірургічної 

корекції. 

Після встановлення показів до екстреної відеолапароскопії починають 

ревізію черевної порожнини з поверхневого загального огляду, що дає 

уявлення про наявність в ній крові, ексудату, фібрину або іншої рідини 

(жовч, сеча та ін.), стану очеревинного покриву, локалізації і характеру 

вісцеро-парієнтальних зрощень і інших помітних особливостях. Після біглого 

огляду для повноцінної ревізії слід скористатися маніпулятором. Їм 

підводять або відводять печінку, великий сальник, петлі кишківника та інші 

органи, «пальпують» тканини. Лапароскопічні знахідки можуть внести 

корективи до наміченого плану дій. При цьому об'єм ревізії доводиться 

розширювати, або припиняти дослідження, обмежившись констатацією 

необхідності негайності лапаротомного втручання. Якщо  відомо, що 

оперативний прийом, адекватний виявленій патології, ендовідеохірургічним 

методом виконати неможливо або ризик його дуже високий, то подальші 

діагностичні пошуки втрачають сенс і стають небезпечними. Наприклад, 

немає доцільності шукати джерело перитоніту, якщо є токсична дилатація 

кишківника, потребуюча його інтубації. Можливо, що усунути причину 

перитоніту, санувати і дренувати черевну порожнину удалося б і 

лапароскопічним шляхом, але інтубуватикишківник таким чином неможливо. 

Конкретні діагностичні завдання спрощують дослідження і дозволяють після 

загального огляду почати цілеспрямовану ревізію зони, що цікавить. До 

розширення об'єму ревізії в таких випадках прибігають, коли передбачуваних 

патологічних змін не виявляють, або лапароскопічні знахідки не пояснюють 

клінічної картини захворювання. Відеолапароскопічний спосіб діагностики, 

як і лапаротомний, дозволяє хірургові аналізувати зорові, тактильні, а інколи 

і нюхові відчуття. 



На великому клінічному матеріалі вже доведена і не викликає сумнівів 

доцільність лапароскопічних операцій при переважній більшості гострих 

хірургічних захворюваннях черевної порожнини: гострому холециститі і 

гострому апендициті, перфоративнійгастродуоденальній виразці, гострою 

спайковою кишковою непрохідною і гострому панкреатиті, защемленій грижі 

і гострих гінекологічних захворюваннях, пошкодженнях внутрішніх органів і 

іншої гострої патології живота. 

Аналіз цих спостережень обнадіює, свідчивши про поліпшення 

результатів лікування в такий спосіб, зменшується травматичність операцій, 

знижується кількість післяопераційних ускладнень, скорочується тривалість 

реабілітаційного періоду і стаціонарного лікування. Є відчутні соціальні і 

економічні вигоди. 

 

Лапароскопічна холецистектомія при гострому і хронічному 

холециститі. 

Лапароскопічне лікування жовчнокам’яної  хвороби (видалення жовчного 

міхура лапароскопічно) є найбільш пріоритетним і визнано “золотим 

стандартом” в лапароскопічній хірургії. 

Одна з поширеної техніки лапароскопічної холецистектомії має на увазі 

використання зігнутого атравматичногозажиму в лівій руці оператора, 

введений в черевну порожнину через ліву мезогастральнутрокарну апертуру. 

Сенс використання даної техніки в доступній і легкій тракції в області шийки 

жовчного міхура для препаровки в трикутнику Кало. 

Оператор стоїть напроти органу, на якому планується виконання 

втручання, і маніпулює. Асистент, розташований на стороні органу, що 

видаляється, має бути достатньо кваліфікований в області лапароскопічної 

хірургії. У функції асистента входить забезпечення адекватної тракції і 

репозиції жовчного міхура. 

Хірург повинен мати можливість спостерігати за параметрами на апараті 

інсуфлятора і на відеомоніторі, що необхідне для виявленням змін в 

параметрах внутрішньочеревного тиску і швидкості інсуфляції Co2. 

Положення хворого на спині із зафіксованими руками, широко відведеними 

убік, не обмежуючи доступ анестезіологів до датчиків, апаратів і моніторів, 

розташованих в головного кінця хворого. 

Назогастральний або орогастральний зонд інсталюється після введення 

хворого в наркоз. Зростаючий внутрішньочеревний тиск, як результат 

карбоксипневмоперітонеума  утруднює зворотне венозне повернення і може 

стати ризиком тромбозу глибоких вен обох нижніх кінцівок, з метою 

профілактики яких часто рекомендується використання еластичного 

трикотажу (пневматична компресія).Положення хворого на операційному 

столі має бути враховане і звірене з місцем укладання для подальшої 

можливої інтраопераційноїхолангіографії. 

Накладення карбоксипневмоперітонеума шляхом припупкового розрізу 

шкіри і підшкірної клітковини з подальшим введенням троакара Вереша. 

Голка Вереша в руці хірурга утримується як ручка, так, щоб характерне 

клацання проходження через білу лінію живота і очеревину могло б 

відчуватися. Вільне внутрішньочеревне положення голки Вереша може бути 

підтверджене введенням через голку фізїологічного розчину, де крапля на 



кінчику голки вільно поступає в черевну порожнину при легкому підніманні 

ділянки передньої черевної стінки. Інсуфляція газу починається з потоку від 

1 до 2 літрів за хвилину з обмеженим низьким тиском від 5 до 7 см. водяного 

стовпа. Після деякої інсуфляції слідує перкуторне підтвердження тимпаніту 

черевної порожнини, після чого потік введення газу можна підняти, проте 

тиск не повинен перевищувати 15 мм. водяного стовпа.   Три або 4 літри 

вуглекислого газу необхідно для повної інсуфляції, потім голка Вереша 

видаляється. Введення першого 10 мм троакару в точці інсуфляції 

проводиться шляхом обертальних рухів по напряму кінчика троакара із 

стилетом в малий таз. При використанні одноразових троакарів. необхідно 

привести в робоче положення захисний клапан (натягнутий). Характерне 

клацання вказує на проходження в черевну порожнину. Стилет троакара 

видаляється і вводиться в троакар лапароскоп. Подальше введення троакарів 

проводиться під прямим візуальним контролем, пальпаторним визначенням 

найбільш оптимальних точок введення подальших троакарів. Використання 

принципу діафаноскопії украй корисно для визначення без судинних ділянок 

для введення троакарів. Інструментальне атравматичне натягнення в області 

гепатодуоденальної зв'язки шляхом тракції дна і шийки жовчного міхура 

направлено на забезпечення візуалізації області трикутника Кало. В першу 

чергу проводиться препаровка і диссекція тупим і монополярним гострим 

шляхом шийки жовчного міхура з використанням L-подібного гачка. Лише 

при повному циркулярному виділенні трубчастих структур шийки жовчного 

міхура  і ідентифікації області конфлюєнса із загальною жовчною протокою, 

міхурна протока (експозиція точки впадіння міхурової протоки в холедох і 

власне його контури украй важлива для правильного розуміння 

топографічної анатомії) кліпується шляхом накладання подвійних кліпс на 

стороні  загальної жовчної протоки і одинична кліпса на стороні жовчного 

міхура.  Далі міхурова протока перетинається. Виділення міхурової артерії 

повинно проводиться украй обережно, враховуючи топографо - анатомічні 

варіації. Після дисекціїміхурової артерії в типовому місці проводиться 

кліпування артерії і її подальше пересічення. Субсерозно проводиться 

препаровка жовчного міхура від печінкового ложа тупим і гострим шляхом 

до його повного виділення. Жовчний міхур видаляється через 

субксифоїдальну апертуру. Остаточна перевірка на гемостаз, коагуляція 

ділянок кровотечі з ложа жовчного міхура, шляхом біполярної коагуляції і 

перевірка положення кліпс на куксах міхуровоїпротоки і артерії є 

завершальними етапами операції. Область ложа печінки дренується через 

праву трокарную апертуру і є необов'язковим етапом. Необхідність 

дренування черевної порожнини може бути продиктована особливостями 

перебігу операції. 

Видалення інструментів з черевної порожнини під прямим візуальним 

контролем.   

 Ушивання апоневротичних дефектів і шви на шкіру. 

 

Лапароскопічна апендектомія при гострому і хронічному апендициті. 

 Лапароскопічна апендектомія є эфективним і малотравматичним 

методом лікуваннягострого і хронічногоапендициту. Лапароскопія поряд з 

основнимиперевагамилапароскопічноїхірургіїтакождозволяєдетальнішевивч



ити стан органів черевноїпорожнини і малого тазу, що у 

відкритійхірургіїскрутно, і пов'язано з більшоютравматизацією тканин 

пацієнта. 

Типові точки троакарів - параумбілікальна, ліва клубова і ліва 

нижньосерединна (надлобкова або гіпогастральна) області. У ряду випадків 

встановлення троакара в правій клубовій області замість нижноьсерединної 

або лівої клубової області також можливо. При даному типові втручання 

рекомендовано збереження принципу тріангуляції при виборі точок введення 

троакарів, як оптимального для роботи в малому тазу і правої клубової 

області. 

Пацієнт в положенні Тренделенбурга, праві відділи операційного столу 

ледве піднесені, що дозволяє за законами гравітації відтіснити тонкий 

кишківник від операційної області (правої клубової області). При виявленні 

незміненого апендикса, пошук продовжується на предмет виключення 

запальної патології тонкого кишківника, тубо-оваріальних процесів, 

меккельовогодивертикула та ін. При виявленні картини апендициту, 

червоподібний відросток виділяється. Візуалізація мезоапендикса, і самого 

червоподібного відростка первинна. Розташування апендикса украй всіляко: 

заочеревинний, ретроцекально, під печінкою, в області малого тазу тощо. 

Інколи необхідне введення ще одного троакару, що дозволяє шляхом 

відтиснення сусідніх органів поліпшити огляд операційного поля. За умови, 

коли адекватна візуалізація області куполу сліпої кишки, апендикса, брижі 

неможлива і подальші лапароскопічні маніпуляції пов'язані з ризиком 

розвитку різних ускладнень необхідно задуматися про перехід на відкриту 

операцію. Лапароскопічне втручання починається з виділення брижі 

червоподібного відростка (у брижі відростка проходить а.appendicularis, що 

безпосередньо живить апендикс). Набряклий кінчик апендикса при 

апендициті не слід брати в зажим, що може призвести до його розриву при 

тракції. Проводиться обробка брижі апендикса у напрямку до основи куполу 

сліпої кишки шляхом біполярної коагуляції, монополярною коагуляцією, 

ножицями, гачком або накладенням одного або двох швів або кліпс. 

Три шви, що розсмоктуються, або петлі накладаються на основу 

відростка, так щоб на куксі відростка залишалися 2 петлі, а на дистальному 

кінці – 1 петля. Можливе вживання методики екстракорпоральної обробки 

червоподібного відростка. Десуфляція і видалення троакарів з черевної 

порожнини під візуальним контролем. Ушивання апоневротичних дефектів в 

ділянках широких розрізів (більше 5мм.). Лапароскопічне лікування 

апендициту є швидким, надійним,  ефективним і украй малотравматичним 

методом лікуванні неускладнених і деструктивних форм апендициту. 

 

Лапароскопічнафундоплікація по Ніссену.  

 Суть фундоплікації по Nissen полягає у формуванні з передньої і задньої 

стінок фундальної частини шлунку циркулярної манжети, на 360 градусів 

тієї, що закутує стравохід.Положення хворого на операційному столі: пацієнт 

лежить на спині, з розведеннями і напівзігнутими в колінних суглобах 

ногами. Головний кінець столу підведений до 30-40 градусів. Слід зазначити, 

що максимальні ефективні можливості даного розташування операційної 

бригади виявляються при використанні 30-градусної оптики, здатної 



допомогти асистентові візуалізувати об'єкт з будь-якого боку. Місця 

введення троакарів можуть варіювати, але завжди залишається необхідність 

відведення печінки, натягнення фундального відділу шлунку, введення 

оптики і виконання бімануальних маніпуляцій. Для вирішення цих завдань 

необхідно п'ять доступів.  Оперативне втручання починається з інсуфляції 

вуглекислого газу в черевну порожнину через голку Вереша, введеною в 

параумбілікальнії області. Максимальний допустимий тиск в черевній 

порожнині при даній операції  - 14 мм. рт. ст. Проводиться ревізія черевної 

порожнини і під прямим візуальним контролем в черевну порожнину 

вводяться останні чотири троакари. Хірург маніпулює в ході операції 

інструментами в субксифоїдальним і лівим среднеключичним троакарами. 

Інколи виникає необхідність зміни 5 мм.  троакара на 10 мм., що дає 

можливість вільно міняти положення інструментів в міру необхідності. 

Безпосередньо операція починається експозицією абдомінального відділу 

стравоходу і стравохідного отвору діафрагми шляхом натягнення лівої долі 

печінки з використанням печінкового ретрактора в правому підреберному 

троакарі (є ідентичним з ”відкритою” операцією). Натягнення стравохідно-

шлункового переходу проводиться шляхом тракціїатравматичнимзажимом з 

лівого підреберного троакарного доступу. Малий сальник розкривається 

(печінково-шлункова порція), починаючи вище за печінкову гілку 

блукаючого нерва на рівні правої ніжки. Діафрагмально-стравохідна 

мембрана (часто представлена безсудинною зоною) перетинається поперечно 

у напрямку до стравохідного отвору діафрагми.Далі, уздовж внутрішньої 

сторони правої ніжки, правої стінки стравоходу проводиться диссекція. Слід 

звернути увагу на ліву передньо-бічну поверхню стравоходу, де 

ідентифікація лівих кордонів і, зокрема, лівої ніжки украй важлива. Дно 

шлунку зміщується нижче і правіше. Проксимальна  шлунково-

діафрагмальна зв'язка перетинається, розширюючи довжину дисекції у 

напрямі задньої стінки стравоходу. Після дисекції малого сальника, 

мобілізації лівої і правої ніжки діафрагми, задньої стінки стравоходу можна 

продовжити дисекцію тканин в безпечному шарі і візуалізацію шлунково-

селезінкової  зв'язки і селезінки самої через вікно позаду стравоходу. Після 

створення вікна, гумова держалка проводиться через вікно і стравохід на 

держалці натягається вліво асистентом через інструмент в лівому підребер'ї. 

Ретроезофагеальне вікно розширюється для проходження антирефлюксної 

манжети. При подальшій тракції в стравохідно-шлунковому переході, 

диссекція середостіння продовжується, звільняючи стравохід від плеври, 

аорти і м'язів ніжок діафрагми. Внутрішньочеревний сегмент стравоходу 

подовжується і призводить до зменшення розмірівгрижі стравохідного 

отвору діафрагми. Диссекція в середостінні має бути розширена до рівня, що 

дозволяє звести стравохід при легкому натягуванні на 2-3 см в черевну 

порожнину. Подальший етап – мобілізація дна шлунку. На даному етапі 

пересічення шлунково-селезінкової зв'язки і коротких шлункових судин 

необхідне. Препаровка вважається адекватною і закінченою, коли 

візуалізується ліва ніжка діафрагми через розкриту шлунково-діафрагмальну 

зв'язку. Наступний етап має на увазі пластику грижі стравохідного отвору 

діафрагми. Вузлові шви, використання шовного матеріалу, що не 

розсмоктується, накладені на діафрагмальні ніжки для закриття грижового 



просвіту. Як результат, стравохід повинен лягти без натягнення і тиску на 

ушитому вікні стравохідного отвору діафрагми.На кінцевому етапі операції 

виконується пасаж і фіксація антирефлюксної манжети. У кардіальний відділ 

шлунку проводиться буж широкого діаметру для калібрування розміру 

фундоплікації.  Накладаються три безперервні шви для формування манжети 

довжиною від 1.5 до 2.0 див. Манжета фіксується на передній стінці і лівому 

краю стравоходу двома швами, один на верхній і один на ніжній краї. 

Очеревина зрошується теплим фіз. розчином. Дренування не проводиться. 

Троакари видаляються і рани ушиваються 

 

Лапароскопічне лікування паразитарних (ехінококових) кіст печінки. 

Лише певна локалізація кіст печінки є показом для лапароскопічного 

лікування. Так, поверхнева і крайова локалізація неускладнених кіст 

розмірам від 5 до 10 см. в III-IV-V-VI сегментах є показом до лапароскопії. 

Саме дані передумови дозволяють успішно і ефективно виконувати 

лікування паразитарних кіст малоінвазивним методом. 

У положенні хворого на спині параумбілікальним доступом голкою 

Вереша накладається карбоксипневмоперітонеум 12 мм.рт.ст. У черевну 

порожнину вводиться 10 мм оптичний троакар. У епігастральній ділянці 

проектується 10 мм. троакар. У лівій мезогастральній ділянці, на 5 см вище за 

рівень пупкового троакара зліва вводиться гнучкий троакар (5 мм.) для 

атравматичного зігнутого зажиму в лівій руці хірурга.Хірург розташовується 

або між розсунених нижніх кінцівок (при двухдолевій локалізації кіст або 

при солітарній кісті лівої долі), або зліва від пацієнта. Асистент  стоїть на 

правій стороні операційного столу. Ще один 5 мм. троакар вводиться в 

правій мезогастральній ділянці для тракції в лівій руці асистента. 

Безпосередньо перед початком втручання хворому додається положення 

Фоулера. Область паразитарного ураження на печінці обмежується 

марлевими серветками, рясно змочені гіпертонічним (20% Nacl) хлориду 

натрію. Додатково черевна порожнина (правий верхній квадрант) рясно 

зрошується гіпертонічним розчином. Дані запобіжні засоби, як і в 

традиційній хірургії, необхідні щоб уникнути токсичної 

контамінаціївисокопаразитарної рідини у вільну черевну порожнину при 

евакуації кістозного вмісту. 

Пальпаторно визначивши кордони кіст або кісти проводиться пункційна 

аспірація вмісту. Далі не виймаючи голку  порожнина заповнюється 

гіпертонічним розчином хлориду натрію на певний час  для знищення 

паразитарних сколексів і гидатідної оболонки. Процедура зрошування і 

санації порожнини повторюється до 3-4 разів з чеканням від 5 до 10 мин. 

Стінка кіст, розташована найбільш поверхнево (точка пункції) розтинається і 

висікається. Краї розсіченої гідатідної оболонки і паренхіматозної тканини 

коагулюютьсябіполярно. У черевну порожнину вводиться ендоскопічний 

мішок, що дозволяє евакуювати деепітелізованугідатідну оболонку 

паразитарної кісти з черевної порожнини. Після осушення порожнини кісти, 

проводиться скрупульозна інспекція на предмет виявлення жовчних 

норицевих ходів. При виявленні жовчних шляхів необхідно їх прошити. 

Велика  жовчна протока, що  виявлена при ревізії порожнини кісти украй 

небезпечна і часто є показом до конверсії. Порожнина кісти дренується 



силіконовим страхувальним дренажем.Марлеві серветки видаляються з 

черевної порожнини. Після ревізії і осушення черевної порожнини 

проводиться десуфляція. Троакарні рани ушиваються. 

 

Техніка лапароскопічноїгерніопластики при пахових грижах. 

Лапароскопічні операції при пахових грижах є одним з найбільших 

напрямків герніопластики, що бурхливо розвивається. Порівняння, що 

проводяться, показують високу ефективність цього виду лікування. 

З'явившись в 1991 році, в даний час ці технології вже досить добре 

відпрацьовані, займають міцні позиції в арсеналі хірургів, грижових 

дефектів, що займаються пластикою, і, поряд з пластикою Lichtenstein, є 

альтернативою натяжним методам пластики. Лапароскопічний метод 

лікування складніший, освоєння цього методу також займає більше часу. 

Лапароскопічна техніка операції створює менше дискомфорту для пацієнта, 

забезпечує швидше одужання і швидке повернення до звичайногоспособу 

життя. Цей метод забезпечує хороший доступ до рецидивуючих гриж, 

відмінну візуалізацію анатомічних особливостей великих гриж і меншу 

хворобливість при двосторонній грижепластиці.Грунтуючись на принципах 

герніології, однією з головних передумов міцної і ефективної пластики є 

зміцнення сітки в глибоких шарах передньої черевної сітки. Техніка 

лапароскопічної операції дозволяє укріпити сітку безпосередньо під 

очеревиною, що у свою чергу обумовлює малу частоту 

рецидивів.Негативними сторонами лапароскопічного методу є; висока 

вартість, незвична анатомія заднього доступу до пахової області, 

необхідність загального наркозу. 

Існують два основних метода ендоскопічної пластики, один з яких 

проводиться через черевну порожнину, інший виконується без входу в 

черевну порожнину. 

Лапароскопічнапозаочеревиннапротезуючагерніопластика. Підготовка до 

операції повинна проходити за схемою, що передбачає проведення операцій 

відразу з двох сторін. Це пов'язано з тим, що під час операції часто 

виявляється грижа з двох сторін. Пацієнта вкривають операційною білизною, 

залишаючи відкритою області паху. Пацієнт лежить на спині, в положенні 

супінації: у сечовий міхур вводиться катетер Фолі. Проводиться стандартна 

інсуфляція, потім встановлюється троакар в супра- або інфраумбілікальній 

області (якщо відстань між пупком в лоном мала, то порт можна накласти 

вище за пупок). Для проведення основних етапів операції хворого необхідно 

перевести в положення Тренделенбурга, з опущеним головним кінцем. 

Оглядаються обидві пахові області. У відеоендоскопічній картині нормальної 

пахової області глибоке пахове кільце представлене у вигляді невеликої 

ямки, в місці сходження внутрішніх сім’яних  судин ісімявиносної протоки, 

відразулатеральніше нижніх надчеревних судин. У нормі нижні епігастральні 

судини  і медіальна пахова зв'язка розташовані відносно один одного під 

гострим кутом. Паховий мішок косої грижі зазвичай роздутий введеним 

газом і тому добре видний. 

Велика коса грижа відтісняє надчеревні судини медіально. Важливою 

ознакою наявності прямої грижі є розширення кута між судинами і зв'язкою 

аж до того, що вони стають паралельними один одному. Щоб краще бачити 



дефект, треба натиснути зовні на поверхневе пахове кільце. Два додаткових 

троакара (5 мм.) встановлюються по обох краях прямих м'язів на одному 

рівні з оптичним троакаром. Відеооператор стоїть на стороні грижі або поряд 

з хірургом і направляє відеокамеру до сторони майбутньої операції. Хірург 

стоїть з протилежного боку. Огляд повинен проводиться так, щоб 

забезпечити максимально прямий огляд операційного поля. Хірург працює 

обома руками через два 5 мм. порта. Після введення оптики проводять 

ревізію черевної порожнини (огляд обох пахових областей, щоб не 

пропустити грижу, що починається, з протилежного боку). Хірург працює 

інструментами через 5 мм. троакари, асистент забезпечує візуалізацію. Після 

вправлення грижового вмісту в черевну порожнину (часто вправляється 

мимоволі), виконується дугоподібний розріз парієнтального листка 

очеревини в медіальному і латеральному напрямах широко над верхнім 

краєм грижових воріт. Клапоть очеревини разом з грижовим мішком тупим і 

гострим шляхом обережно і атравматично виділяється від  структур і 

поперечної фасції, огинаючи латеральну і медіальну пахові ямки. При цій 

маніпуляції бажано не використовувати розтини тканин, а користуватися 

тупим безкровним і атравматичним розділенням. Це правило дозволить 

попередити пошкодження сім'яного канатика або судин яєчка. Виділення 

грижового мішка проводиться до тих пір, поки він не перестане йти в 

паховий канал. Грижовий мішок повинен вільно розташовуватися в черевній 

порожнині. Якщо виникає кровотеча з дрібних судин, вона зупиняється 

коагуляцією. Наявність повного гемостазу після виділення грижового мішка 

важливо для запобігання виникненню гематом мошонки і черевної 

порожнини. Необхідно прагнути до повного виділення анатомічних структур, 

до яких здійснюватиметься кріплення сітки. Також треба виділити верхній 

край очеревини для того, щоб сітка вільно поміщалася в передочеревинний 

простір. Після цього етап виділення можна вважати закінченим. 

Проводиться підготовка сітчастого алломатеріалу до пластики. При цьому 

можуть використовуватися різні види кроїв, а також можливе використання 

сітки без її крою. Якщо використовувався 12-мм троакар, введення сітки 

здійснюється через нього. Якщо використовувалися два 5 мм троакара, 

введення сітки проводиться через 10 мм. оптичний троакар, без візуального 

контролю. Розмір протеза в середньому 8*12 см (точніше можна виміряти, 

використовуючи спеціальний інструмент з лінійкою). Сітка поміщається 

позаду сім’яного канатика. Краї протезу закруглюються ножицями, щоб 

розрізняти зовнішній і внутрішній краї розрізу. Протез згортається 

трубочкою і занурюється у вставну металеву гільзу діаметром 10 мм. У 

черевній порожнині протез розвертають і вужчим краєм проводять під 

мобілізованим сім'яним канатиком в латеральну сторону. Сітка 

розправляється так, щоб вона закривала медіальну і латеральну пахову і 

стегнову ямки і прилягала до кістково-апоневротичних утворень пахової 

області (від лонного горбка медіальний майже до переднього верхнього 

клубової ості латеральний і від зв'язки Купера внизу до нижнього краю 

внутрішнього косого м'яза вгорі). Після розпрямлення сітки вона повинна 

закривати всі можливі отвори для виходу пахових і стегнових гриж. Після 

розпрямлення і правильного розміщення сітки вона має бути підшита до 

черевної стінки. Завершальним етапом втручання є зіставлення розітнутих 



країв очеревини і зшивання їх з використанням степлера для повної ізоляції 

алопластичного матеріалу від зіткнення з органами черевної порожнини. 

 

Лапароскопічнапозаочеревиннапротезуючагерніопластика.  

Ця операція є дорожчою за витратним матеріалом і складнішою у 

виконання. Даний вигляд операції здійснюється без входження в черевну 

порожнину, тобто без лапароскопії як такий. Перший троакар діаметром 10 

мм. вводиться під пупком до передочеревинного простору, без входу в 

черевну порожнину. Дилататор тупо проводиться до лона, після цього 

роздувається балон з введенням вуглекислоти або фізіологічного розчину під 

тиском. Такі балони називаються spacemaker. Балон-дилататор тримається в 

надутому стані 3—4 хвилини. Після створення робочого простору по 

середній лінії вводяться два робочі троакари, діаметром 12 і 5 мм. Після 

створення робочої порожнини в рану вводиться троакар із спеціальним 

обтуратором, який дозволяє підтримувати тиск вуглекислого газу в 

передочеревинному просторі. У передочеревинному просторі тупим шляхом 

розділяють рихлі зрощення, виділяють грижовий мішок з навколишніх 

тканин. Виділяються елементи сім’яного канатика та поперечна фасція. У 

передочеревинний простір вводиться імплантат, який розправляється і 

укладається, як і при лапароскопічнійгерніопластиці. Після розпрямлення і 

поміщення протезу в правильну позицію він фіксується герніостеплером. 

Загальні принципи проведення лапароскопічнихгерніопластик при 

пахових грижах можна сформулювати таким чином: 

1. Викроювання клаптя очеревини і препаровка передочеревинного 

простору повинні мати розміри, достатні для вільного розташування 

імплантату. 

2. Грижовий мішок має бути повністю мобілізований і вивернутий, або 

резеціюється для запобігання закручування нижнього краю протеза в 

області шийки мішка після його перитонізації. 

3. Незалежно від вигляду грижі, розмір протезної сітки має бути 

достатнім для укриття обох пахових і стегнових ямок (8x13 см). 

4. При косих пахових грижах обов'язковий крій імплантата з підведенням 

його під мобілізований сім'яний канатик. 

5. При накладенні дужок необхідно враховувати анатомію пахового 

каналу і місця проходження основних судин та нервів. 

6. Бажана фіксація медіального кута протезної сітки до окістя лонного 

горбка (за наявності степлерів, здатних його прошивати). 

7.   При фіксації верхнього краю протеза, рекомендується 

використовувати прийом «протівоупора» рукою черевної стінки, 

напроти степлера, в цьому випадку скріпки розташовуються 

перпендикулярно до неї і проникають глибше. 

 

Лапароскопічніколоректальні операції. 

Лапароскопічна резекція товстої кишки має на увазі його мобілізацію, 

висічення доповнене мікролапаротомією, через який зазвичай виводиться 

видалена частина кишки. Анастомозування в колоректальній хірургії 

проводиться або ручним або апаратним способами. Лапароскопія в 



колоректальній хірургії, поза сумнівом, має ряд переваг, пов'язаних в 

основному з мінімальною травматизацією тканин. 

Оперативні втручання є лапароскопічно-ассистованими, оскільки 

кінцевий етап накладення анастомозу виконується після виведення ділянок 

кишок через мікролапаротомію. 

 

 Правостороння геміколектомія.  

Під інтубаційним наркозом хворому додається літотомне положення з 

бічним нахилом вліво і в положенні Тренделенбурга. Сечовий міхур 

катетеризується. У шлунок вводиться назогастральний зонд. Лапароскопічна 

стійка з монітором розташовується в правого головного кінця хворого. 

Оператор розташовується на лівій стороні хворого, праворуч від нього 

розташований перший асистент.  Другий асистент розташовується на 

правій стороні хворого. 

Перед початком операції необхідно відвести ділянку тонкої кишки і 

великий сальник для адекватної експозиції правих відділів товстої кишки. 

Операція починається з мобілізації ілеоцекального кута із збереженням 

цілісності сечоводу, ідентифікація якого можлива по характерній їй 

перистальтиці. Лінійним ушивателем через 12 мм троакар перетинається 

ілеоцекальний відділ. Після натягнення печінкового кута товстої кишки 

проводиться передня і медіальна мобілізація товстої кишки, визначаючи 

верхні кордони резекції. На даному етапі мобілізації особливу увагу 

необхідно звертати на дбайливу і атравматичнупрепаровку області 

ніжньогоризонтальної гілки дванадцятипалої кишки. Після медіальної 

мобілізації ділянка товстої кишки оголяється також від дванадцятипалої 

кишки і заочеревнних зрощень латерально до рівня ілеоцекального кута. 

Артеріовенозні пучки клубово-товстокишкових судин виділяються і 

кліпуються (на проксимальний відділ артеріальної гілки накладаються три 

кліпси). Кліпування артерії є найбільш відповідальним етапом операції і 

вимагає від хірурга чудових навиків атравматичної і точної дисекції та 

препаровки. На кінцевому етапі мобілізації відділяються зрощення 

термінальної частини клубової кишки і червоподібного відростка від 

заочеревинної області. 

З метою подальшого виведення мобілізованої частини товстої кишки 

припупковий доступ розширюється. Проксимальний відділ товстої кишки 

резеціюється в рані і накладається апаратний або ручний (дворядний) 

анастомоз. Украй важко звертати увагу на адекватність кровопостачання 

анастомозуючих відділів. Ділянка анастомозу перевіряється на герметичність 

і занурюється в черевну порожнину. Після відновлення 

карбоксипневмоперітонеума черевна порожнина перевіряється на гемостаз, а 

вікно в брижі відновлюється шляхом накладання ручного безперервного шва. 

Правостороння геміколектомія, що виконується за онкологічними показами, 

враховує перев'язку центральних судинних ніжок, чітке визначення кордонів 

резекцій і критичне відношення до показів лімфаденектомії. 

 

Резекція сигмо видної кишки лівобічна геміколектомія). 

Лапароскопічно-асистовані операції на лівих відділах товстої кишки 

виконуються із застосуванням циркулярних зшиваючих інструментів для 



накладення анастомозів, або використовується методика ручного накладення 

циркулярного однорядного безперервного шва. Етапи виконання операції 

аналогічні з вище описаною методикою правосторонньої геміколектомії. 

Украй важливим критерієм адекватної візуалізації є відведення ділянки 

тонкої кишки і великого сальника із зони майбутніх маніпуляцій.  Розтин 

шару вісцелярного шару брижі сигмовидної кишки починається з медіальної 

сторони у напрямку основи судинного пучка а. et v. mesentericainferior. 

Диссекція брижі сигмовидної і низхідної товстої кишки проводиться із 

застосуванням монополярнихножиць і інструменту LIGASURETM. 

Магістральні судини кліпуются або прошиваються судинними ушиваючими 

інструментами. Виділяються і маркіруються верхні границі резекції. 

Препаровка в області селезінкового кута є технічно одним з найбільш важких 

етапів операції  і вимагає навиків делікатної та атравматичноїдисекції і 

чіткого знання топографічної лапароскопічної анатомії. 

На етапі дисекції в області сигмовидної кишки після завершення 

медіальної препаровки виконання латеральної мобілізації повинне включати 

обов'язкову візуалізацію і подальший постійний контроль сечоводу, щоб 

уникнути його травмування або пошкодження. 

У випадки сумніву цілісності сечоводу, рекомендується катетеризувати 

його.  

 Після завершення медіальної і латеральної дисекції і пересічення 

лігованих магістральних судин, проксимальний відділ товстої кишки 

перетинається зшиваючим лінійним інструментом ENDOGIA по раніше 

наміченій лінії. У точці гипогастральноїтрокарної апертури рана 

розширюється до розмірів 5-6 см. і в рану виводиться ділянка мобілізованої 

товстої кишки. У рані проводиться необхідна резекція ділянки товстої 

кишки. При використанні апаратного анастомозу проксимальний відділ 

товстої кишки резеціюється і в куксу вводиться голівка циркулярного 

степлера, яка закріплюється кисетним швом. Ділянка товстої кишки 

занурюється в черевну порожнину, рана ушивається і відновлюється 

карбокипневмоперітонеум. У положенні Тренделенбургатрансанально 

вводиться зшиваючий апарат. Дистальний відділ раніше резекційованої і 

прошитої товстої кишки проколюється апаратним стилетом і з'єднується з 

проксимальною голівкою. Після тісного зіткнення дистальних і 

проксимальних кінцевих культей проводиться прошивка. Операція 

завершується після перевірки на герметичність і дренуванням черевної 

порожнини. Десуфляція і ушивання троакарних ран є кінцевими етапами 

операції. 

 

Лапароскопічнасплєнектомія. 

Лапароскопічнасплєнектомія вперше в світі була виконана в кінці 1991–

нпочатку 1992 рр.  декількома незалежними групами хірургів-дослідників. Її 

головна перевага перед традиційною операцією полягає в малій 

травматичності, яка досягається за рахунок відсутності широких розрізів 

черевної стінки, виконання всіх етапів операції під постійним зоровим 

контролем без виведення селезінки в рану і пошкодження суміжних з нею 

органів. Проте, не дивлячись на настільки тривалий період використання, 



лапароскопічнасплєнектомія вважається абсолютно показаною лише у 

невеликої категорії пацієнтів. 

При масивній спленомегалії, коли селезінка досягає серединної лінії 

живота і рівня пупка, тобто, має довжину >25 см і масу >2000 г, вживання 

лапароскопічного доступу стає недоцільним.  

Етапи лапароскопічноїспленектомії 

 Створення пневмоперитонеуму; 

 Введення троакарів; 

 Мобілізація нижнього полюса селезінки і пересічення шлунково-

селезінкової зв'язки (коротких судин шлунку); 

 Виділення і пересічення судинної ніжки селезінки; 

 Остаточне розділення зв'язок селезінки, відсікання органу; 

 Видалення органу з черевної порожнини; 

 Закінчення операції. 

 

Лапароскопічніоперації в хірургії заочеревинного простору.  

На сьогоднішній день стало можливим використання лапароскопічних 

операцій при раку нирки, гідронефрозі  і інших захворюваннях 

заочеревинного простору. 

 

Лапароскопічнанефректомія. 

Лапароскопічна нефректомія належить до складних ендоскопічних 

втручань, повинна виконуватися лише хірургом високої кваліфікації і 

вимагає спеціального устаткування і інструментів. Операція в більшості 

випадків виконується через черевну порожнину і інколи заочеревинно . 

Відеокамера і інструменти вводяться через 3-4 троакари (для введення 

троакара шкіра розтинається впродовж 5-10 мм). Це значно зменшує 

травматизацію навколишніх тканин. 

Використання лапароскопа, який збільшує зображення в 3-5 разів, 

дозволяє виконувати ретельну дисекцію тканин і коагуляцію судин, що 

зводить ризик кровотечі і необхідність переливання крові до мінімуму. Після 

виділення нирки з параренальною клітковиною, і наднирком вони 

занурюються в спеціальний пластиковий мішок, який виддаляється через 

невеликий  розріз на шкірі. Хворі починають ходити і приймати їжу вже 

наступного дня. Виписка пацієнтів  на 5-6 діб після втручання.  

 

Лапароскопічна резекція нирки. 

З вдосконаленням методів діагностики раку нирки з'явилась можливість 

проводити органозберігаючі операції у багатьох пацієнтів з цією патологією.         

Лапароскопічний доступ для органозберігаючих операцій на нирці є 

оптимальним, оскільки за рахунок поліпшення візуалізації операційного 

поля, можна практично безкровно видалити пухлину. Таким чином, сучасним 

лікуванням раку нирки є лапароскопічна резекція новоутворення нирки або 

лапароскопічна радикальна нефректомія,яка є високоефективними і водночас  

малоінвазивними, щадними операціями для пацієнтів. 

 

 



Пластика гідронефрозута кістинирок 

 Реконструктивно-пластичні операції на нирках і врехніх сечовивідних 

шляхах  в більшості випадків повинні виконаються лапароскопічно. Причина 

полягає в необхідності досягнення функціонального результату. Мала 

травматічність операції і дбайливе відношення до навколишніх органів і 

тканин, обмеження необхідності в широких розрізах, що частенько 

призводять до порушення іннервації і кровопостачання оперованого органу, 

– все це робить лапароскопічні операції методом вибору у хворих з кістами 

нирок і гідронефрозом. 

 

Cитуаційні задачі для самоконтролю: 

Задача №1. 

 У хворого післяпадіння з висоти другого поверху при 

госпіталізаціївиявленозакритий перелом діафізулівого стегна, діафізу 

правого плеча, 

 ІІІ-ІV ребер ліворуч, біль і напруження живота ліворуч, артеріальний тиск 

40/0 мм.рт.ст. Шкірні поверхні бліді, покриті холодним липким потом. 

Якедодатковеобстеження треба негайнопризначити? 

1. Лапароскопія або лапароцентез   

2. Діагностичналапаротомія 

3. Рентгенографія живота оглядова, рентгенографіяушкодженихкінцівок 

4. Ультразвуковеобстеження живота   

5. Екскреторнаурографія 

 

Задача №2. 

Хворий, 38 років, доставленний у приймальневідділення у 

колаптоїдномустані. Занамнезу відомо, що 5 діб тому був побитий. 2 години 

тому стан хворого різко погіршився, з`явиласьрізкаслабкість, 

головокрутіння, хворийпокривсяхолодним липким потом, втративтяму. При 

лабораторному дослідженні: Нб – 90г/л, лейкоцити– 3,5 х 10/12, ЧСС – 120 у 

1 хв., АТ 80/40 мм рт ст.. Живітм`який, болючий у 

лівіймезогастральнійділянці, симптом Розанова позитивний.Якийдодатковий

 метод дослідженняслідвиконати для встановленняпопередньогодіагнозу?     

1. Лапароскопія 

2. Обзорнурентгенографіючеревноїпорожнини 

3. Пневмогастрографію 

4. Фіброгастродуоденоскопію 

5. Ангіографію 
 

Задача №3. 

Під час діагностичноїлапароскопіївиявленийсерознийперитоніт 

по правому флангу живота і перфораційнийотвір на переднійстінці 

цибулини 12-ти палої кишки. Хворому 42 роки,"виразковий анамнез" 

відсутній.  Вкажіть на правильнідії: 

1. Лапароскопічнеушиванняперфорації. Санація і дренування 

черевноїпорожнини.   

2. Верхньосерединналапаротомія та ушиванняперфорації 

двохрядним швом.   



3. Попробувативиконатилапароскопічнустовбурову 

двохстороннюваготомію та ушиванняперфорації.   

4. Верхньосерединналапаротоміяірезекція 2/3 шлунку.   

5. Верхньосерединналапаротомія, ваготомія зпілоропластикою. 

Задача №4. 

Хвора,42 роки,поступила з скаргами на озноб і болі в правому 

підребір'ї. Захворіла 2 доби тому. При УЗД виявленіконкременти в 

жовчномуміхурі до 0,5см в діаметрі і периміхуроваінфільтрація. 

Якою повинна бутитактика хірурга ? 

1. Лапароскопічна холецистектомія з дренуваннямжовчовивіднихшляхів.   

2. Спостереження на фоніспазмолітичноїтерапії.   

3. Терміновалапаротомія,холецистектомія.   

4. Те саме,здренуваннямжовчовивіднихшляхів.   

5. Термінова20апароскопічна холецистектомія.   

 

Задача №5. 

Через 48год. післялапароскопічноїхолецистектоміїхвораскаржиться 

наболівживоті, відчуттявздуття, нудоту. Якілікувальнодіагностичні 

діїнайбільшраціональні ? 

1. Релапароскопія.   

2. Динамічнеспостереження за  контролем аналізукрові.   

3. Комплекснастимуляціяперистальтики.   

4. Антибактеріальнатерапія.   

5. Лапаротомія з ревізією органів Черевноїпорожнини.   

 

Задача № 6. 

Хворий Н., 69 років, госпіталізован в хірургічнуклініку через 11 діб 

від початку захворювання. Скаржиться на постійнийниючийбіль 

 у правому підребер’ї та епігастральній області, пожовтінняшкіри,  

склер, шкіряний зуд, потемніннясечі, появуносовихкровотеч, зниження 

ваги на 5-7 кг. Жовтяницярозвиласьпоступово, без попереднього 

больового синдрому. Загальний стан середньоїважкості, АТ-150/90 мм рт.ст., 

Р –100 уд. за хв. Розмірипечінки не збільшені, оданкгострого холециститу 

 не виявлено. Загальнийбілірубін – 218 мкмоль/л, прямий – 136 мкмоль/л, 

амілаза – 17,0, АЛТ – 3,1, тімолова проба – 6,0, лейкоцити – 10,4*10 9/л, 

палочкоядернінейрофіли – 10\%. Попереднійдіагноз: механічна 

жовтяницяневідомоїетіології. Який з методівдодатковогообстеження 

 є найбільшінформативним у діагностицімеханічноїжовтяниці? 

1. РХПГ.   

2. Екскреторнахолецистохолангіографія.   

3. УЗО гепатопанкреатобіліарної зони.   

4. Лапароскопія.   

5. Комп’ютернатомографія.   
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