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Значна кількість дітей з дизуричними розладами, що виникли внаслідок спінальної дизрафії, має досить
добрий клінічний ефект від консервативної терапії, до якої відносять застосування медикаментозних препаратів та чистої інтермітуючої катетеризації. Однак 10–20% пацієнтів вказаної категорії підлягають тим
чи іншим методам хірургічного лікування. Враховуючи, що у хворих із мієлодисплазією розлади сечовипускання становлять 95–98%, особливу увагу слід приділяти комплексному лікуванню нервово-м’язової
дисфункції сечового міхура (НМДСМ) у даної категорії хворих дітей (E. Smith, 1965; J.D. van Gool та співавт.,
2001). Однак на даний час не існує способів радикального хірургічного НМДСМ при порушенні його іннервації.
Мета: дослідити можливість хірургічного відновлення іннервації сечового міхура при рефрактерних
формах його нервово-м’язової дисфункції у дітей.
Пацієнти і методи. Враховуючи відсутність у доступній літературі уніфікованого методу хірургічного
лікування рефрактерної до терапії НМДСМ, особливо при порушенні іннервації сечового міхура, авторами розроблено принципово новий метод хірургічного лікування, який передбачає реіннервацію (міоневротизацію) сечового міхура (Спосіб іннервації нейрогенного сечового міхура. Патент на винахід
№102801 UA МПК (2013.01): А61В 17/00). Суть методу полягає у вживлянні нерва (який має соматичну та
вегетативну іннервацію), що формується вище місця ураження спинного мозку при спінальних дизрафіях,
у стінку сечового міхура.
Результати. Із застосуванням запропонованого методу починаючи із 2001 р., на клінічних базах Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (Київська міська дитяча клінічна лікарня №1 та Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня) було прооперовано 9 хворих на НМДСМ дітей.
Вік хворих становив від 4 до 14 років (у середньому 6,5 року). У ході контрольного обстеження, яке проводилось 5 (55,6%) хворим, відмічена позитивна динаміка у 4 (80%) хворих.
До суб’єктивних позитивних зрушень пацієнти відносили наступне: поява відчуття наповнення сечового міхура – у 5 (100%) хворих, утримання сечі – у 4 (80%) хворих, сечопуск струменем – у 5 (100%) хворих.
До об’єктивних позитивних зрушень віднесено: зменшення кількості залишкової сечі – у 5 (100%) хворих;
зменшення ретенційних змін у верхніх сечових шляхах – у 5 (100%) хворих; зменшення ступеня чи повна ліквідація міхурово-сечовідного рефлюксу – у 100% хворих, у яких був наявний рефлюкс; тривала ремісія інфекції
сечових шляхів зі зменшенням/ліквідацією бактеріурії – у 4 (80%) хворих. Жодних ускладнень не виявлено.
Висновки. Новий метод реіннервації сечового міхура – міоневротизація сечового міхура – є досить
ефективним методом лікування рефрактерної форми нервово-м’язової дисфункції сечового міхура у дітей.
Результати застосування методу потребують подальшого вивчення уродинамічних параметрів, що дасть
змогу рекомендувати метод для широкого впровадження у практику.
Ключові слова: нервово-м’язова дисфункція сечового міхура, міоневротизація сечового міхура, діти.
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ŝŶƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚŵǇĞůŽĚǇƐƉůĂƐŝĂĐŽŶƐƟƚƵƚĞϵϱʹϵϴй͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌĂƩĞŶƟŽŶƐŚŽƵůĚďĞƉĂŝĚƚŽƚŚĞĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨŶĞƵƌŽŐĞŶŝĐďůĂĚĚĞƌ
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ĞƐƉĞĐŝĂůůǇĐŽŶŶĞĐƚĞĚǁŝƚŚŝŵƉĂŝƌĞĚďůĂĚĚĞƌŝŶŶĞƌǀĂƟŽŶ͕ǁĞŚĂǀĞĚĞǀĞůŽƉĞĚĂŶĞǁŵĞƚŚŽĚŽĨƐƵƌŐŝĐĂůƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͕ǁŚŝĐŚƉƌŽǀŝĚĞƐƌĞŝŶŶĞƌǀĂƟŽŶ;ŵǇŽŶĞƵƌŽƟǌĂƟŽŶͿŽĨĂďůĂĚĚĞƌ;DĞƚŚŽĚŽĨŝŶŶĞƌǀĂƟŽŶŽĨƚŚĞŶĞƵƌŽŐĞŶŝĐďůĂĚĚĞƌ͘dŚĞƉĂƚĞŶƚĨŽƌƚŚĞŝŶǀĞŶƟŽŶζϭϬϮϴϬϭhʺʿʶ;ϮϬϭϯ͘ϬϭͿ͗ϲϭϭϳͬϬϬͿ͘dŚĞ
ŵĞƚŚŽĚĐŽŶƐŝƐƚƐŝŶƚŚĞŶĞƌǀĞŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶ͕ǁŚŝĐŚŚĂƐƐŽŵĂƟĐĂŶĚĂƵƚŽŶŽŵŝĐŝŶŶĞƌǀĂƟŽŶ͕ŝŶƚŚĞǁĂůůŽĨƚŚĞďůĂĚĚĞƌĂďŽǀĞƚŚĞƐƉŝŶĂůĐŽƌĚůĞƐŝŽŶĚƵĞƚŽ
ƐƉŝŶĂůĚŝŐƌĂƉŚŝƐŵƚŽƌĞƐƚŽƌĞ;ƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚͿŝƚƐƌĞĐĞƉƚŽƌĂŶĚĞǀĂĐƵĂƟŽŶĨƵŶĐƟŽŶƐ͘
ZĞƐƵůƚƐĂŶĚĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ͘^ŝŶĐĞϮϬϬϭďǇĂƉƉůǇŝŶŐƚŚĞƉƌŽƉŽƐĞĚƐƵƌŐŝĐĂůƚĞĐŚŶŝƋƵĞĂƚƚŚĞĐůŝŶŝĐƐŽĨƚŚĞ^ŚƵƉǇŬEĂƟŽŶĂůDĞĚŝĐĂůĐĂĚĞŵǇŽĨWŽƐƚŐƌĂĚƵĂƚĞ
ĚƵĐĂƟŽŶ;ĂƩŚĞ<ǇŝǀDƵŶŝĐŝƉĂůŚŝůĚƌĞŶ͛ƐůŝŶŝĐĂů,ŽƐƉŝƚĂůEŽ͘ϭĂŶĚŚǇƚŽŵǇƌZĞŐŝŽŶĂůŚŝůĚƌĞŶ͛ƐůŝŶŝĐĂů,ŽƐƉŝƚĂůͿǁĞƌĞŽƉĞƌĂƚĞĚϵƉĂĞĚŝĂƚƌŝĐƉĂƟĞŶƚƐ
ǁŝƚŚE͘ŐĞŽĨƉĂƟĞŶƚƐƌĂŶŐĞĚĨƌŽŵϰƚŽϭϰǇĞĂƌƐ;ŝŶĂǀĞƌĂŐĞϲ͘ϱǇĞĂƌƐͿ͕ĂŵŽŶŐƚŚĞŵϮďŽǇƐ;ϮϮ͘ϮйͿĂŶĚϳŐŝƌůƐ;ϳϳ͘ϴйͿ͘dŚĞĐůŝŶŝĐĂůĨŽůůŽǁͲƵƉŽĨƉĂƟĞŶƚƐ
ǁĂƐϭϱǇĞĂƌƐĂŶĚǁĂƐĐŽŶĚƵĐƚĞĚŝŶϱƉĂƟĞŶƚƐ;ϱϱ͘ϲйͿǁŝƚŚƉŽƐŝƟǀĞŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞŝŶϰ;ϴϬйͿƉĂƟĞŶƚƐ͘
dŚĞƉŽƐŝƟǀĞƐƵďũĞĐƟǀĞĐŚĂŶŐĞƐĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚĞĚďǇƚŚĞƉĂƟĞŶƚƐǁĞƌĞĂƐĨŽůůŽǁƐ͗ƚŚĞĞŵĞƌŐĞŶĐĞŽĨƚŚĞƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨďůĂĚĚĞƌĮůůŝŶŐǁĞƌĞŶŽƚĞĚďǇϱ;ϭϬϬйͿ
ƉĂƟĞŶƚƐ͕ƵƌŝŶĞ̭ŽŶƟŶĞŶĐĞ;ĚƌǇƉĞƌŝŽĚŽĨƵƉƚŽϯŚŽƵƌƐͿʹϰ;ϴϬйͿƉĂƟĞŶƚƐ͕ƚŚĞƵƌŝŶĂƟŽŶƐƚƌĞĂŵʹϱ;ϭϬϬйͿƉĂƟĞŶƚƐ͘
dŽƉŽƐŝƟǀĞŽďũĞĐƟǀĞĐŚĂŶŐĞƐǁĞƌĞŝŶĐůƵĚĞĚƐƵĐŚƐǇŵƉƚŽŵƐĂƐĨŽůůŽǁƐ͗ƚŚĞĚĞĐƌĞĂƐĞŽĨƉŽƐƚǀŽŝĚƌĞƐŝĚƵĂůƵƌŝŶĞǀŽůƵŵĞŝŶϱ;ϭϬϬйͿƉĂƟĞŶƚƐ;ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽ
ƚŚĞƵůƚƌĂƐŽŶŽŐƌĂƉŚǇĂŶĚĐůĞĂŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĐĂƚŚĞƚĞƌŝǌĂƟŽŶͿ͕ƌĞĚƵĐƟŽŶŽĨƌĞƚĞŶƟŽŶĐŚĂŶŐĞƐŽĨƚŚĞƵƉƉĞƌƵƌŝŶĂƌǇƚƌĂĐƚŝŶϱ;ϭϬϬйͿƉĂƟĞŶƚƐ;ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽ
ƵůƚƌĂƐŽƵŶĚƐĐƌĞĞŶŝŶŐͿ͕ĂŶĚŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚŽĨƌĞŶĂůĨƵŶĐƟŽŶĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽůĂďŽƌĂƚŽƌǇƚĞƐƚƐŝŶϱ;ϭϬϬйͿƉĂƟĞŶƚƐ͕ƌĞĚƵĐƟŽŶŽƌĐŽŵƉůĞƚĞĞůŝŵŝŶĂƟŽŶŽĨǀĞƐŝĐŽƵƌĞƚĞƌĂůƌĞŇƵǆĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽyͲƌĂǇĞǆĂŵŝŶĂƟŽŶŝŶϭϬϬйŽĨƉĂƟĞŶƚƐǁŚŽĞĂƌůŝĞƌƐƵīĞƌĨƌŽŵŝƚ͕ůŽŶŐͲƚĞƌŵƌĞŵŝƐƐŝŽŶŽĨƵƌŝŶĂƌǇƚƌĂĐƚŝŶĨĞĐƟŽŶƐǁŝƚŚƌĞĚƵĐƟŽŶͬ
ĞůŝŵŝŶĂƟŽŶŽĨďĂĐƚĞƌŝƵƌŝĂŝŶϰ;ϴϬйͿƉĂƟĞŶƚƐĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽůĂďŽƌĂƚŽƌǇƚĞƐƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐďĂĐƚĞƌŝŽůŽŐŝĐĂůŽŶĞ͘dŚĞƌĞǁĞƌĞŶŽĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐŝŶƉŽƐƚŽƉĞƌĂƟǀĞ
ƉĞƌŝŽĚ͘
ŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ͘dŚƵƐ͕ƚŚĞŝŶŶŽǀĂƟǀĞƐƵƌŐĞƌǇŽĨƌĞŝŶŶĞƌǀĂƟŽŶďůĂĚĚĞƌ͕ƚŚĞŵǇŽŶĞƵƌŽƟƐĂƟŽŶŽĨďůĂĚĚĞƌ͕ŝƐĂĨĂŝƌůǇĞīĞĐƟŽƵƐƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨƌĞĨƌĂĐƚŽƌǇĨŽƌŵƐŽĨ
ŶĞƵƌŽŵƵƐĐƵůĂƌďůĂĚĚĞƌĚǇƐĨƵŶĐƟŽŶŝŶĐŚŝůĚƌĞŶ͘dŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨƚŚĞŵĞƚŚŽĚƌĞƋƵŝƌĞĨƵƌƚŚĞƌƐƚƵĚǇŽĨƵƌŽĚǇŶĂŵŝĐƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ͕ǁŚŝĐŚǁŝůůŐŝǀĞƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ
ƚŽƌĞĐŽŵŵĞŶĚƚŚĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞĨŽƌǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŝŶƉƌĂĐƟĐĞ͘
Ϯ

<ĞǇǁŽƌĚƐ͗ŶĞƵƌŽŐĞŶŝĐďůĂĚĚĞƌĚǇƐĨƵŶĐƟŽŶ͕ďůĂĚĚĞƌŵǇŽŶĞƵƌŽƟƐĂƟŽŶ͕ĐŚŝůĚƌĞŶ͘

ʺ̶̸̶̵̸̸̨̨̨̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̖̬̯̥̖̪̱̼̬̪̬̦̪̣̦̦̼̜̥̖̯̬̱̬̖̭̣̖̖̦̏̌́̏̐́͗̌̽̏̔̐̐́̚̚
̴̡̨̨̬̖̬̯̖̬̦̜̦̖̬̦̌̏Ͳ̸̴̶̸̨̡̨̨̨̛̛̛̥̼̹̖̦̜̭̱̦̥̖̪̱̼̬̱̖̯̖̜̔̏̐́̔̚
ʤ͘ʤ͘ʪ̨̛̦̣̌̏Ϸ͕ʪ͘ʤ͘ˁ̡̛̛̖̜̥̭̜̏ ϸ͕ʪ͘ʦ͘ˌ̸̡̖̱̏ϭ͕ϯ͕ϰ
Ϸʻ̶̶̨̡̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̦̣̦̥̖̦̭̖̥̪̭̣̖̪̣̥̦̬̦̥̖̦̌̌̽̌́̔̌́̌̌̔́̔̐̍̌̏̌́̚ʿ͘ʸ͘ˌ̡̛̱̪͕̌̐͘ʶ̛̖͕̏˄̡̛̬̦̌̌
ϸʧ˄ͨʰ̨̨̛̛̛̦̭̯̯̱̯̱̬̣̐ʻʤʺʻ˄̡̛̬̦̼͕̌ͩ̐͘ʶ̛̖͕̏˄̡̛̬̦̌̌
Ϲʮ̸̶̨̡̨̡̡̡̨̛̛̛̛̛̯̥̬̭̣̭̯̦̖̯̭̣̦̖̭̣̦͕̌́̍̌̌́̔̌́̌́̍̽̌˄̡̛̬̦̌̌
Ϻʮ̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̯̥̬̭̜̭̱̬̭̯̖̦̦̼̜̱̦̖̬̭̯̖̯̥̖̦̐̔̌̏̏ʰ͘ˇ̡̨̬̦͕̌˄̡̛̬̦̌̌
ʯ̸̸̸̴̸̵̨̡̨̨̡̨̨̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̯̖̣̦̖̣̖̭̯̖̯̖̜̭̱̬̖̭̥̬̭̭̯̬̜̭̯̥͕̦̹̥̭̣̖̭̯̖̭̪̦̣̦̜̬͕̥̖̖̯̭̯̯̦̬̹̜̌̽̏̔̔̌̏̌̏̏̔̏̌̽̔̌̔̌̚̚̚
̸̴̴̵̸̡̡̡̨̡̨̨̡̡̨̨̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̣̦̖̭̜̖̯̯̦̭̖̬̯̦̜̯̖̬̪͕̯̬̜̯̦̭̯̪̬̥̖̦̖̦̖̥̖̥̖̦̯̦̼̪̬̖̪̬̯̭̯̜̦̯̖̬̥̯̯̬̱̺̖̜̾̏̌̏̌́̔̌̌̌̏̀̚
̶̡̛̛̛̯̖̯̖̬̌̌̚͘ʽ̡̨̦̔̌ϭϬʹϮϬй̶̵̸̸̨̡̨̡̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̪̖̦̯̱̦̦̜̯̖̬̪̣̖̙̯̯̖̥̣̦̼̥̥̖̯̥̬̱̬̖̭̣̖̖̦̌̏̌̌̌̐̔̌̔̌̐̐́̚͘˄̸̸̵̨̨̛̯̼͕̯̱̣̦̼̏̌́̍̽
̸̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̭̥̖̣̭̪̣̖̜̬̭̭̯̬̜̭̯̥̖̭̪̱̭̦̭̭̯̣̯̔̌̌̏̌̌́̌̏́̀̚ϵϱʹϵϴй̸̨̨̨̡̨̡̨̨̛̛̛͕̭̖̦̥̦̖̭̣̖̱̖̯̱̖̣̯̥̪̣̖̭̦̥̱̣̖̖̦̦̖̬̦̍̏̌̔̔́̽̀̏Ͳ̸̨̥̼̹̖̦̜
̴̶̸̡̨̨̨̛̛̛̭̱̦̥̖̪̱̼̬̔̏̐́̚;ʻʺʪʺʿͿ̵̨̡̨̨̛̛̱̦̦̜̯̖̬̣̦̼̖̯̖̜̔̌̌̐̍̽̔;͘^ŵŝƚŚ͕ϭϵϲϱ͖:͘͘ǀĂŶ'ŽŽų̛̭̯͕̊̌̏͘ϮϬϬϭͿ͘ʽ̡̨̨̦̦̭̯̺̖̖̬̖̥̔̌̏̌́̏́
̵̸̨̨̨̡̨̨̡̨̨̛̛̛̦̖̭̱̺̖̭̯̱̖̯̭̪̭̬̣̦̬̱̬̖̭̏̍̏̌̔̌̽̐̐̐ʻʺʪʺʿ̶̨̛̛̛̛̛̛̪̬̦̬̱̹̖̦̖̦̦̖̬̌̐̏̌͘
ˉ̵̸̶̸̴̵̴̵̨̨̨̨̡̨̨̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̖̣̭̭̣̖̯̥̙̦̭̯̬̱̬̖̭̭̭̯̦̣̖̦̦̦̖̬̥̖̪̱̼̬̪̬̬̖̬̯̖̬̦̼̬̥̦̖̬̦̽͗̔̏̌̽̏̽̐̐̏̌̏́̏̌̏̐́̌̌̏̚̚Ͳ̸̨̥̼̹̖̦̜
̴̶̡̛̛̛̭̱̦̱̖̯̖̜̔̔͘
ʿ̶̨̛̛̖̦̯̼̥̖̯̼̌̔͘˄̸̴̶̵̸̸̴̨̨̨̨̨̨̨̡̨̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̯̼̯̭̱̯̭̯̖̭̯̱̪̦̜̣̯̖̬̯̱̬̖̱̦̬̦̦̥̖̯̬̱̬̖̭̣̖̖̦̬̖̬̯̖̬̦̜̯̖̬̪̏̌́̏̏̔̌̏̌̐̔̌̐̐́̌̌
ʻʺʪʺʿ̶̸̶̵̸̸̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛͕̭̖̦̦̪̬̦̬̱̹̖̦̦̦̖̬̥̖̪̱̼̬͕̯̬̥̬̬̯̦̪̬̦̪̣̦̦̼̜̥̖̯̬̱̬̖̭̣̖̖̦͕̍̌̏̌̏̐́̌̏̌̌̌̍̌̌̽̏̔̐̐́̚̚
̶̡̨̨̛̛̛̯̬̼̜̪̬̖̱̭̥̯̬̖̯̬̖̦̦̖̬̔̌̏̌̏̌̀;̶̨̨̛̛̛̥̦̖̬̯̏̌̀̚Ϳ̸̨̨̨̥̖̪̱̼̬̏̐́̚;ˁ̶̸̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̪̭̦̦̖̬̦̖̜̬̖̦̦̥̖̪̱̼̬̍̏̌̐̐̏̐́̚͘ʿ̯̖̦̯̦̌̌
̨̛̛̬̖̯̖̦̖̍̚ζϭϬϮϴϬϭhʤʺʿʶ;ϮϬϭϯ͘ϬϭͿ͗ʤϲϭʦϭϳͬϬϬͿ͘ˁ̸̨̡̨̛̛̛̱̯̥̖̯̣̖̯̭̙̣̖̦̦̖̬̽̔̌̌̀̌́̏̏̏̏̌̚;̸̡̨̨̨̡̛̛̛̛̯̬̼̜̥̖̖̯̭̥̯̖̭̱̖̖̯̯̦̱̌̀̏̐̌̏̀
̶̛̛̦̦̖̬̏̌̀Ϳ̴̵̴̵̸̡̨̨̨̨̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛͕̯̬̼̜̬̥̬̱̖̯̭̼̹̖̥̖̭̯̪̬̙̖̦̭̪̦̦̥̪̬̭̪̦̣̦̼̬͕̭̯̖̦̱̥̖̪̱̼̬́̏̌̌́̐̐̌̌̽̔̌́̏̏̐́̚̚̚͘
ˀ̖̱̣̯̯̼̽̌̚͘ˁ̸̨̨̨̨̛̛̛̪̬̥̖̦̖̦̖̥̪̬̖̣̙̖̦̦̥̖̯͕̦̦̭̔̐̔̌̌̌́ϮϬϬϭ̸̵̵̡̡̛̛̛̦̣̦̖̭̐̌̍̌̌͘̚ʻ̶̶̨̨̡̨̡̛̛̛̛̛̦̣̦̜̥̖̦̭̜̖̥̌̌̽̔̌̌̔
̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̪̭̣̖̪̣̥̦̬̦̥̖̦̔̐̍̌̏̌́̚ʿ͘ʸ͘ˌ̡̛̱̪̌;ʶ̸̶̡̨̨̡̡̡̡̨̛̛̛̛̖̭̬̭̖̯̭̣̦̖̭̣̦̏̌́̐̔̌́̔̌́̌́̍̽̌ζϭ̛ʮ̨̡̨̡̛̛̯̥̬̭̣̭̯̦̖̯̭̌́̍̌̌́̔̌́
̸̶̡̡̨̛̛̛̣̦̖̭̣̦̌́̍̽̌Ϳ̨̨̨̨̨̛̼̣̪̬̪̖̬̬̦̍̏̌ϵ̵̨̣̦̼̍̽ʻʺʪʺʿ̖̯̖̜̔͘ʦ̵̨̨̨̨̛̬̭̯̣̦̼̭̭̯̣̯̌̍̽̌̏̚ϰ̨̔ϭϰ̣̖̯;̭̬̖̦̖̥̏̔ϲ͕ϱ̨̐̔̌Ϳ͘ʦ̵̨̖̔
̡̨̨̨̨̨̨̡̨̨̨̨̨̨̛̛̦̯̬̣̦̭̣̖̦͕̯̬̖̪̬̣̭̽̐̍̔̏̌́̏̔̽ϱ;ϱϱ͕ϲйͿ̸̨̨̨̨̡̛̛̛̣̦̼̥͕̯̥̖̖̦̪̣̙̯̖̣̦̦̥̱̍̽̌̽̌́̔̌̌ϰ;ϴϬйͿ̵̨̣̦̼̍̽͘ʶ̡̛̭̱̻̖̯̦̼̥̍̏
̶̸̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̪̣̙̯̖̣̦̼̥̭̥̪̖̦̯̼̯̦̭̣̭̣̖̱̺̖̖̪̣̖̦̖̺̱̺̖̦̦̪̣̦̖̦̥̖̪̱̼̬̽̔̏̐̌̌̔̀͗́̏́̌́̏̐́̚ʹ̱ϱ;ϭϬϬйͿ̵̨̣̦̼͕̍̽
̸̨̛̛̱̖̬̙̦̖̥̔̌ʹ̱ϰ;ϴϬйͿ̵̸̨̨̡̛̛̣̦̼͕̥̖̭̪̱̭̦̖̭̯̬̱̖̜̍̽̌ʹ̱ϱ;ϭϬϬйͿ̵̨̣̦̼̍̽͘ʶ̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̻̖̯̦̼̥̪̣̙̯̖̣̦̼̥̥̖̦̖̦̥̯̦̭̯̭̍̏̽́́́͗̚
̸̸̸̡̨̨̨̨̨̛̛̛̱̥̖̦̹̖̦̖̣̖̭̯̭̯̯̦̜̥̽̏̌̌ʹ̱ϱ;ϭϬϬйͿ̵̶̵̵̵̸̵̵̨̨̨̛̛̛̛̛̣̦̼͖̱̥̖̦̹̖̦̖̬̖̯̖̦̦̦̼̥̖̦̖̦̜̖̬̦̥̖̼̪̱̯̍̽̽̏̏̏́̚ʹ̱ϱ;ϭϬϬйͿ
̵̶̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̣̦̼͖̱̥̖̦̹̖̦̖̭̯̖̪̖̦̣̪̣̦̣̪̱̼̬̦̍̽̽̌́̏̔̌́̚Ͳ̸̸̴̨̨̡̨̨̨̡̛̥̖̯̦̬̖̣̭̏̐̀̌ʹ̱ϭϬϬй̵̵̴̨̡̨̨̡̛̣̦̼͕̱̯̬̼̥̖̣̭̬̖̣̭͖̍̽́̀
̴̶̸̵̶̡̨̡̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̣̯̖̣̦̬̖̥̭̭̦̖̥̖̼̪̱̯̖̜̭̱̥̖̦̹̖̦̖̥̣̖̜̯̖̬̱̬̔̽̌́́̏̽ͬ̏̔̌̍̌ʹ̱ϰ;ϴϬйͿ̵̨̣̦̼̍̽͘ʻ̵̡̡̨̨̛̛̛̭̣̙̦̖̦̜̦̖̌
̨̼̣̖̦̏́̏͘

ϳϬ
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Урологія та гінекологія
ʦ̨̼̼̏̔͘ʻ̶̸̨̨̨̨̨̛̛̛̼̜̥̖̯̬̖̦̦̖̬̥̖̪̱̼̬̏̔̏̌̏̐́̚ʹ̶̸̨̨̨̨̨̛̛̛̥̦̖̬̯̥̖̪̱̼̬̏̌́̏̐́̚̚ʹ̸̴̴̸̨̨̨̡̨̨̛̛̣̖̯̭̭̯̯̦̖̯̦̼̥̥̖̯̥̣̖̖̦́̏́́̔̌̾̏̔́
̴̴̡̨̨̨̬̖̬̯̖̬̦̜̬̥̼̦̖̬̦̌̏Ͳ̸̴̶̸̨̡̨̨̨̛̛̛̥̼̹̖̦̜̭̱̦̥̖̪̱̼̬̱̖̯̖̜̔̏̐́̔̚͘ˀ̸̨̨̛̛̛̛̖̱̣̯̯̼̪̬̥̖̦̖̦̥̖̯̯̬̖̱̯̣̦̖̜̹̖̱̖̦̽̌́̔̌̍̀̔̌̽̐́̚̚
̸̵̸̨̡̨̨̨̨̨̡̨̨̨̨̡̨̨̡̡̛̛̛̛̛̛̱̬̦̥̖̭̪̬̥̖̯̬͕̯̭̯̥̙̦̭̯̬̖̥̖̦̯̥̖̯̣̹̬̦̖̬̖̦̪̬̯̱̔̌̌̌̏̔̌̏̽̔̏̌̽̔̔́̐̏̔́̏̌̚͘
ʶ̸̨̨̣̖̼̖̭̣̦̖̬̦̀̏̏̌͗̏Ͳ̸̴̶̸̶̸̡̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̥̼̹̖̦̭̱̦̥̖̪̱̼̬͕̥̦̖̬̯̥̖̪̱̼̬͕̖̯̌́̔́̏̐́̏̌́̏̐́̔̚̚̚͘

Вступ
Значна кількість дітей з дизуричними розладами,
що виникли внаслідок спінальної дизрафії, має досить добрий клінічний ефект від консервативної
терапії, до якої відносять застосування медикаментозних препаратів та чистої інтермітуючої катетеризації. Інколи виникає необхідність значного підвищення дози антихолінергічних препаратів для
отримання клінічного ефекту. Однак 10–20% пацієнтів вказаної категорії підлягають тим чи іншим
методам хірургічного лікування. Для визначення
показань до консервативного чи хірургічного лікування (частіше їх комбінація) потрібно встановити
лідируючий механізм нетримання сечі [7].
Причиною порушення функції сечового міхура
при спинномозковій грижі є органічне ураження центрів сечовипускання у спинному мозку, а саме у крижових сегментах соматичної та вегетативної (симпатичної та парасимпатичної) нервових систем [2].
Michele Torre та співавт. (2011) проаналізували
стан сечової системи у 502 хворих на спінальні дизрафії та встановили, що 97% хворих на менінгомієлоцеле мають нервово-м’язову дисфункцію сечового міхура (НМДСМ) [9].
Враховуючи, що у хворих із мієлодисплазією розлади
сечовипускання становлять 95–98%, особливу увагу слід
приділяти комплексному лікуванню НМДСМ у даної
категорії хворих дітей [10, 15]. Існуючі методи хірургічного лікування досить травматичні, малоефективні,
мають значну кількість ускладнень. Так, ін’єкційне застосування об’ємоутворюючих речовин у шийку сечового міхура дає можливість покращити клінічні прояви
нетримання сечі лише у 25% хворих [5].
Чиста інтермітуюча катетеризація теж має ряд
ускладнень, особливо при застосуванні катетерів із
ПВХ більшого діаметра [4]. Згідно з Національним
протоколом по нейрогенному сечовому міхуру (Великобританія, 2012 р.), у Великій Британії середньорічні витрати на перманентну катетеризацію становлять близько £1350 [14].
Tom P. V. M. de Jong та співавт. (2008) вказують на
гарні результати проведення слінгових операцій, як у
дівчаток, так і у хлопчиків різних вікових груп. Однак
у хлопчиків допубертатного віку такі операції потрібно проводити з обережністю, враховуючи ріст простати та можливу пов’язану з цим обструкцію уретри [13].
W. Snodgrass та співавт. (2014) встановили, що у
25% дітей після операції на шийці сечового міхура

без аугментації при нейрогенному сечовому міхурі
мають місце зміни верхніх сечових шляхів, які розвиваються впродовж 48 місяців [8].
Durán Víctor та співавт. (2012) проаналізували досвід проведення аугментаційної цистопластики у
162 випадках і встановили, що ускладнення мають
місце у 9,87% випадків [3]. Тоді як Antonio Macedo Jr.
та співавт. (2013), прослідкувавши віддаленні результати ілеоцистопластики із катетеризацією (протягом 10 років), виявили 29,4% ускладнень [12].
Окрім того, Raimund Stein та співавт. (2012) відмітили, що майже кожний третій із прооперованих
з приводу НМДСМ (аугментаційні та стомуючі операції) потребує повторної ревізії [11].
Група міжнародних вчених, провівши систематизований огляд літератури з приводу електричної
стимуляції при дисфункції нижніх сечових шляхів
у дітей, встановила, що розроблені методи сакральної нейростимуляції є виключно паліативними і не
дають достатнього клінічного ефекту [6].
Ряд авторів стверджують, що за відсутності ефекту
від консервативної терапії нейрогенної дисфункції
сечового міхура у дітей із мієлодисплазією протягом
18 місяців виникає необхідність у хірургічному лікуванні даної проблеми [1]. Однак на даний час не існує
способів радикального хірургічного лікування нейрогенної дисфункції сечового міхура при порушенні
його іннервації (наприклад внаслідок перенесеної
операції з приводу природженої мієлодисплазії).
Мета: дослідити можливість хірургічного відновлення іннервації сечового міхура при рефрактерних
формах його нервово-м’язової дисфункції у дітей
внаслідок спінальних дизрафій.

Матеріал і методи дослідження
Враховуючи відсутність у доступній літературі уніфікованого методу хірургічного лікування рефрактерної до терапії НМДСМ, особливо при порушенні іннервації сечового міхура, нами розроблено принципово
новий метод хірургічного лікування, який передбачає
реіннервацію (міоневротизацію) сечового міхура (Спосіб іннервації нейрогенного сечового міхура. Патент на
винахід №102801 UA МПК (2013.01): А61В 17/00). Суть
метода полягає у вживлянні нерва (який має соматичну
та вегетативну іннервацію), що формується вище місця
ураження спинного мозку при спінальних дизрафіях,
у стінку сечового міхура з метою відновлення (заміщення) його рецепторної та евакуаторної функції.
/^^EϮϯϬϰͲϬϬϰϭˈ̸̨̨̡̛̞̬̱̬̞̯̞̱̐́̔́̐̏ζϭ;ϱϰͿͬϮϬϭϳ
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ˀ̛̭͘ϭʹϯ͘ʳ̶̴̨̨̨̦̯̬̪̖̬̞̜̦̖̯̌̌;̸̵̨̨̨̨̨̭̯̱̪̭̖̥̞̱̬̔̔̏̐̌Ϳ

ˀ̛̭͘ϰʹϴ͘ʳ̶̴̨̨̨̦̯̬̪̖̬̞̜̦̖̯̌̌;̛̞̣̖̦̦̦̖̬̏̔́̏̌Ϳ

Перед операцією відбувається оцінка периферичної іннервації нижніх кінцівок.
Методика операції наступна: положення хворого
на спині із валиком під крижово-куприковою ділянкою. Операційне поле (нижня половина живота та
верхня третина стегна на обраній перед операцією
стороні) обробляється антисептиками за прийнятою у клініці методологією. Виконується доступ до
сечового міхура із вивільненням його бокової стінки

ϳϮ

/^^EϮϯϬϰͲϬϬϰϭˈ̸̨̨̡̛̞̬̱̬̞̯̞̱̐́̔́̐̏ζϭ;ϱϰͿͬϮϬϭϳ

на стороні виділення нервового пучка до моменту
ефективної пальпаторної оцінки затульного отвору.
У паховій складці на місці вибору сторони взяття
нервового пучка виконується доступ до передньої
гілки n. Оbturatorius (TA code A14.2.07.019). У подальшому по ходу нерва у зворотному напрямку
формується невральний канал через затульний
отвір для повернення виділеного нервового пучка
до порожнини малого тазу. У стінці сечового міхура
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ˀ̛̭͘ϵ͘ʳ̶̴̨̨̨̦̯̬̪̖̬̞̜̦̖̯̌̌;̴̨̬̥̱̦̦̏̌́
̨̨̡̦̖̬̣̦̦̣̱̏̌̽̐̌̌Ϳ

ˀ̛̭͘ϭϭ͘ʳ̶̴̨̨̨̦̯̬̪̖̬̞̜̦̖̯̌̌;̶̶̨̨̛̥̞̭̖̥̞̦̖̬̯̞̟̏̌̚ʹ̡̨̡̨̦̭̯̬̞̣̏̌̌̀̚Ϳ

ˀ̛̭͘ϭϬ͘ʳ̶̴̨̨̨̦̯̬̪̖̬̞̜̦̖̯̌̌;̨̨̨̨̛̪̖̬̖̥̞̺̖̦̦̦̖̬̪̬̙̦̦̱̥̣̯̱́̏̌̏̌̐̌̚Ϳ

ˀ̛̭͘ϭϮ͘ʦ̶̵̨̛̛̪̞̭̣̪̖̬̞̜̦̬̦̔́̌̌

ˀ̛̭͘ϭϯ͘ʫ̶̸̸̸̵̨̨̨̨̨̨̡̡̨̨̨̛̛̛̛̯̪̪̖̬̞̟̖̖̦̦̥̱̯̬̟̬̖̦̞̣̦̱̹̜̭̖̥̞̱̬̌̌̏̏̔́̍͛̿̏̀̀̏̏̔́̏̐̌

після розсічення серозної оболонки формується детрузорно-уротеліальна ділянка, в яку вшивається
нерв (шовний матеріал, що піддається розсмоктуванню, не товщий за 7/0). Місце вшивання нерва

покривається відшарованою серозною оболонкою.
Рани пошарово ушиваються із накладанням асептичних пов’язок.
Етапність операції показано на фото (рис. 1-13).
/^^EϮϯϬϰͲϬϬϰϭˈ̸̨̨̡̛̞̬̱̬̞̯̞̱̐́̔́̐̏ζϭ;ϱϰͿͬϮϬϭϳ
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ˀ̛̭͘ϭϰ͘ˀ̶̴̶̨̨̨̛̛̖̱̣̯̯̭̯̬̞̟̪̖̬̞̟̽̌̐̌̔̌̚;̣̞̏̌̚Ϳʹ̵̨̨̛̦̦̜̥̞̱̬̌́̏̏Ͳ̸̴̶̨̡̨̛̭̖̞̦̜̬̖̣̭̣̞̯̪̞̭̣̪̖̬̞̟̏̔̀̏̌̌́̌̚;̨̪
̶̖̦̯̬̱̯̭̪̬̌̌̏̌Ϳʹ̵̨̨̥̞̱̬̏Ͳ̸̴̨̡̛̭̖̞̦̜̬̖̣̭̞̭̱̯̦̞̜̏̔̀̏̔

ˀ̛̭͘ϭϱ͘ʦ̶̵̶̨̛̛̣̪̞̭̣̪̖̬̞̜̦̬̱̞̐́̔́̌̍̏

Результати дослідження та їх обговорення
Із застосуванням запропонованого методу, починаючи із 2001 р., на клінічних базах Національної
медичної академії післядипломної освіти імені
П.Л. Шупика (Київська міська дитяча клінічна лікарня №1 та Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня) було прооперовано 9 хворих на НМДСМ дітей. Вік хворих становив від 4 до 14 років
(у середньому 6,5 року). Розподіл за статтю: хлопчиків – 2 (22,2%), дівчаток – 7 (77,8%). Термін спостереження за хворими становив 15 років.
У ході контрольного обстеження, яке проводилось 5 (55,6%) хворим, відмічена позитивна динаміка у
4 (80%) хворих, у однієї дитини сформувалася дискоординація іннервації, яка полягала у
наростанні детрузорно-сфінктерної диссинергії та,
як наслідок, формуванні виразного больового синдрому. Ліквідувати больовий синдром вдалось шляхом інтрадетрузорної ін’єкції ботулотоксину А. Згодом упродовж 3-х років у дитини сформувався
достатній мікційний рефлекс із мінімальною кількістю залишкової сечі при контрольній чистій перманентній катетеризації сечового міхура. У 1 (20%)

ϳϰ

/^^EϮϯϬϰͲϬϬϰϭˈ̸̨̨̡̛̞̬̱̬̞̯̞̱̐́̔́̐̏ζϭ;ϱϰͿͬϮϬϭϳ

дитини, навпаки, внаслідок гіпотонії шийки сечового міхура виконано внутрішньошийкове підслизове введення об’ємоутворюючої речовини (поліакриламідний гідрогель «Нубіплант») (рис. 13).
До суб’єктивних позитивних зрушень пацієнти
відносили появу відчуття наповнення сечового
міхура – у 5 (100%) хворих, утримання сечі (сухий
проміжок до трьох годин) – у 4 (80%) хворих,
сечопуск струменем – у 5 (100%) хворих.
До об’єктивних позитивних зрушень ми віднесли:
зменшення кількості залишкової сечі – у 5 (100%) хворих (за даними УЗД та чистої перманентної катетеризації); зменшення ретенційних змін у верхніх сечових
шляхах – у 5 (100%) хворих (за даними УЗД) та, відповідно, покращання функції нирок (за лабораторними
показниками) – у 5 (100%) хворих; зменшення ступеня
чи повна ліквідація міхурово-сечовідного рефлюксу, без
субуретерального введення об’ємоутворюючих речовин (за даними рентгенологічного обстеження) – у 100%
хворих, у яких був наявний рефлюкс (рис. 14); тривалу
ремісію інфекції сечових шляхів зі зменшенням/ліквідацією бактеріурії – у 4 (80%) хворих (за даними лабораторного обстеження, у т.ч. бактеріологічного).
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Окрім того, слід зазначити добрий косметичний
результат внаслідок хірургічних втручань (рис. 15).
До недоліків методу (відносних) можна віднести
наступні:
• перші позитивні результати з’являються не раніше трьох місяців (у середньому 4,5 місяця),
що пов’язано з особливостями проростання
периферичних нервів;
• у однієї дитини в післяопераційному періоді (через рік) з’явилися явища детрузорно-сфінктерної диссинергії, що вдалося ліквідувати шляхом
інтрадетрузорної ін’єкції ботулотоксину А.
Жодних ускладнень у ході операції та у післяопераційному періоді не виявлено.

Висновки
Таким чином, новий метод реіннервації сечового
міхура – міоневротизація сечового міхура – є достатньо ефективним методом лікування рефрактерної форми нервово-м’язової дисфункції сечового
міхура у дітей. Результати застосування методу потребують подальшого вивчення уродинамічних параметрів, що дасть змогу рекомендувати метод для
широкого впровадження у практику.
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