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Переваги методу одноетапної орхіпексії
порівняно з іншими лапароскопічними
втручаннями при лікуванні абдомінальної форми
крипторхізму у дітей
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Мета: покращити результати діагностики та лікування пацієнтів з абдомінальною формою крипторхізму шляхом розробки нового підходу до хірургічного лікування із застосуванням лапароскопічних технологій та методики зварювання живих м’яких тканин; порівняти результати оперативних втручань у дітей
з даною патологією, проведених за допомогою різних лапароскопічних методик; проаналізувати віддалені
результати ультразвукового обстеження яєчок у різних вікових групах.
Пацієнти і методи. У роботі узагальнено досвід лікування 119 хворих з підозрою на абдомінальну форму крипторхізму, які знаходились на лікуванні у хірургічному відділенні Житомирської обласної дитячої
клінічної лікарні в період з 2000 по 2015 роки.
Результати. Оперативне втручання за методикою одномоментної орхіпексії проведено 29 (24%) пацієнтам. Прооперовані за методом Fowler-Stephens І етап 43 (36%) дитини. За методом відеоасистованої орхіпексії (діагностична лапароскопія + паховий доступ) було прооперовано 23 (19,5%) дитини. Не увійшли
у порівняльну характеристику методів оперативного втручання 24 (20,5%) дитини, у яких при оперативних
втручаннях яєчко або не візуалізовувалося в черевній порожнині, або було виявлено гіпоплазію, аплазію
чи анорхізм.
Висновки. Комплексна оцінка ефективності лікування дітей з абдомінальною формою крипторхізму в
групах дослідження та порівняння підтверджує, що методика одноетапної орхіпексії з використанням
тканинозберігаючого високочастотного електрозварювання живих м›яких тканин дозволила значно покращити результати лікування пацієнтів із даною патологією, оскільки гіпоплазія яєчка зберігалась тільки
до шестимісячного віку у двох пацієнтів (усього 29 хворих, р<0,05), а у віці після року її не було у жодного
з пацієнтів. Індекс резистентності, ПСШ та КДШ відповідали нормі до однорічного віку у всіх групах пацієнтів. Дослідження ефективності хірургічного лікування хворих із черевною формою крипторхізму продемонструвало перевагу одноетапної орхіпексії.
Ключові слова: крипторхізм, діти, лапароскопія, лікування.

dŚĞĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐŽĨŽŶĞͲƐƚĂŐĞŽƌĐŚŝŽƉĞǆǇĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽŽƚŚĞƌůĂƉĂƌŽƐĐŽƉŝĐƐƵƌŐĞƌǇĨŽƌƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚ
of abdominal form of cryptorchidism in children
zƵ͘>͘sŽůŽƐŚǇŶ

^ŚƵƉǇŬEĂƚŝŽŶĂůDĞĚŝĐĂůĐĂĚĞŵǇŽĨWŽƐƚŐƌĂĚƵĂƚĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͕<Ǉŝǀ͕hŬƌĂŝŶĞ
ŚǇƚŽŵǇƌZĞŐŝŽŶĂůŚŝůĚƌĞŶΖƐůŝŶŝĐĂů,ŽƐƉŝƚĂů͕hŬƌĂŝŶĞ
KďũĞĐƟǀĞ͗ƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨĚŝĂŐŶŽƐŝƐĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚŝŶƚƌĂͲĂďĚŽŵŝŶĂůĐƌǇƉƚŽƌĐŚŝĚŝƐŵďǇĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĂŶĞǁĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƐƵƌŐŝĐĂů
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨůĂƉĂƌŽƐĐŽƉŝĐƚĞĐŚŶŝƋƵĞĂŶĚůŝǀĞƟƐƐƵĞǁĞůĚŝŶŐƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͖ƚŽĐŽŶĚƵĐƚĂĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚƐƵƌŐĞƌǇ
ƵƐŝŶŐƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐůĂƉĂƌŽƐĐŽƉŝĐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐŝŶĐŚŝůĚƌĞŶǁŝƚŚƚŚŝƐĐŽŶĚŝƟŽŶ͖ƚŽĂŶĂůǇǌĞƚŚĞůŽŶŐͲƚĞƌŵƌĞƐƵůƚƐďǇƚĞƐƟĐƵůĂƌƵůƚƌĂƐŽŶŽŐƌĂƉŚǇŝŶĚŝīĞƌĞŶƚĂŐĞ
ŐƌŽƵƉƐ͘
DĂƚĞƌŝĂůƐĂŶĚŵĞƚŚŽĚƐ͘dŚĞƉĂƉĞƌƐƵŵŵĂƌŝǌĞƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƚƌĞĂƟŶŐŽĨϭϭϵƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚƐƵƐƉĞĐƚĞĚŝŶƚƌĂͲĂďĚŽŵŝŶĂůĐƌǇƉƚŽƌĐŚŝĚŝƐŵ͕ǁŚŽǁĞƌĞĂĚŵŝƩĞĚ
ƚŽƚŚĞƐƵƌŐŝĐĂůĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨƚŚĞŚǇƚŽŵǇƌZĞŐŝŽŶŚŝůĚƌĞŶ͛ƐůŝŶŝĐĂů,ŽƐƉŝƚĂůďĞƚǁĞĞŶϮϬϬϬĂŶĚϮϬϭϱ͘dŚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐǁĞƌĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚƵƐŝŶŐƚŚĞůĂƉĂƌŽƐĐŽƉǇŽĨƚŚĞĐŽŵƉĂŶǇͨ<Ăƌů^ƚŽƌǌ͕ͩƉĞĚŝĂƚƌŝĐŵŽĚĞů͕ĂŶĚĂƉƉĂƌĂƚƵƐĨŽƌůŝǀĞƟƐƐƵĞƐǁĞůĚŝŶŐ͘ŶĂĞƐƚŚĞƟĐƐƚĂƟŽŶƐƚŚĂƚǁĂƐƵƐŝŶŐĚƵƌŝŶŐƐƵƌŐŝĐĂůŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ͗&>/ys/^/K/ŶƚĞŐƌĂĂŶĚ>ĞŽŶD/DEͲ>KsE^d/EͿ͘hůƚƌĂƐŽƵŶĚĞǆĂŵŝŶĂƟŽŶƐǁĞƌĞĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚďǇƵƐŝŶŐƚŚĞƵůƚƌĂƐŽƵŶĚĚĞǀŝĐĞƐǁŝƚŚŽƉƉůĞƌĞīĞĐƚ
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;ͨWŚŝůŝƉƐ,ϭϭy>ͩǁŝƚŚĐŽůŽƌŽƉƉůĞƌĂŶĚͨ^ŝĞŵĞŶƐ'ϱϬͩǁŝƚŚĐŽůŽƌŽƉƉůĞƌͿƚŚĂƚƉĞƌŵŝƩĞĚƚŽĂƐƐĞƐƐƚŚĞƐƚĂƚĞŽĨƐĐƌŽƚƵŵ͕ƐƉĞƌŵĂƟĐĐŽƌĚĂŶĚƚĞƐƟĐůĞƐ
ďůŽŽĚĐŝƌĐƵůĂƟŽŶďĞĨŽƌĞƐƵƌŐĞƌǇ͘dŚĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐŽĨƚĞƐƟĐƵůĂƌŚǇƉŽƉůĂƐŝĂ;ďǇŵĞĂƐƵƌŝŶŐŝƚƐǁŝĚƚŚĂŶĚůĞŶŐƚŚͿǁĂƐĐŽŶĚƵĐƚĞĚďǇƚŚĞŵĞƚŚŽĚŽĨsĂƐŝůŝĞǀ͘Ğƚ
Ăů͕͘ϮϬϬϴ͘
ZĞƐƵůƚƐ͘dŚĞƐƚƵĚǇŝŶĐůƵĚĞĚϮϵĐŚŝůĚƌĞŶ;ϮϰйͿǁŚŽƵŶĚĞƌǁĞŶƚŽŶĞͲƐƚĂŐĞŽƌĐŚŝŽƉĞǆǇ͘/ŶƚŽƚĂůϰϯ;ϯϲйͿĐŚŝůĚƌĞŶǁŚŽǁĞƌĞŽƉĞƌĂƚĞĚǁŝƚŚƐŝŶŐůĞƐƚĂŐĞ
&ŽǁůĞƌͲ^ƚĞƉŚĞŶƐŽƌĐŚŝŽƉĞǆǇ͘dŚĞǀŝĚĞŽͲĂƐƐŝƐƚĞĚŽƌĐŚŝƉĞǆǇ;ĐŽŵďŝŶĂƟŽŶŽĨĚŝĂŐŶŽƐƟĐůĂƉĂƌŽƐĐŽƉǇƉůƵƐŝŶŐƵŝŶĂůĂĐĐĞƐƐͿǁĂƐĂƉƉůŝĞĚŝŶϮϯ;ϭϵ͘ϱйͿĐŚŝůĚƌĞŶ͘
dŚĞϮϰĐĂƐĞƐƚŚĂƚŵĂŬĞƐƵƉϮϬ͘ϱй͕ǁŚĞŶƚŚĞƚĞƐƟĐůĞƐǁĞƌĞŶŽƚǀŝǌƵĂůŝƐĞĚŝŶƚƌĂĂďĚŽŵŝŶĂůůǇŽƌŚǇƉŽƉůĂƐŝĂ͕ĂƉůĂƐŝĂŽƌĂŶŽƌŚŝǌŵǁĂƐĚĞƚĞĐƚĞĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ͕ǁĞƌĞĞǆĐůƵĚĞĚĨƌŽŵƚŚĞĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƐƵƌŐŝĐĂůŵĞƚŚŽĚƐ͘
ŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ͘ŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚĞĸĐĂĐǇŽĨĐŚŝůĚƌĞŶǁŝƚŚŝŶƚƌĂͲĂďĚŽŵŝŶĂůĐƌǇƉƚŽƌĐŚŝĚŝƐŵŝŶŝŶĚĞǆĂŶĚĐŽŶƚƌŽůŐƌŽƵƉƐƐŚŽǁĞĚ
ƚŚĂƚƚŚĞŽŶĞͲƐƚĂŐĞŽƌĐŚŝŽƉĞǆǇǁŝƚŚƵƐŝŶŐƚŚĞƟƐƐƵĞƉƌĞƐĞƌǀĂƟŽŶŚŝŐŚͲĨƌĞƋƵĞŶĐǇůŝǀĞƟƐƐƵĞǁĞůĚŝŶŐƉĞƌŵŝƩĞĚƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞŽƵƚĐŽŵĞƐŝŶ
ƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚƚŚŝƐƉĂƚŚŽůŽŐǇ͕ƐŝŶĐĞƚĞƐƟĐƵůĂƌŚǇƉŽƉůĂƐŝĂǁĂƐŽďƐĞƌǀĞĚŽŶůǇƵƉƚŽƐŝǆŵŽŶƚŚƐŽĨĂŐĞŝŶƚǁŽƉĂƟĞŶƚƐ;ƚŽƚĂůϮϵƉĂƟĞŶƚƐ͕ƉфϬ͘ϬϱͿ͕ĂŶĚĂŌĞƌ
ŽŶĞǇĞĂƌŽĨĂŐĞǁĂƐŶŽƚŝĚĞŶƟĮĞĚŝŶĂŶǇĐĂƐĞ͘dŚĞĨŽůůŽǁͲƵƉƐŚŽǁĞĚƚŚĂƚƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞŝŶĚĞǆ͕W^sĂŶĚsŝŶĂůůŐƌŽƵƉƐŽĨƉĂƟĞŶƚƐƵƉƚŽŽŶĞǇĞĂƌŽĨĂŐĞǁĞƌĞ
ǁŝƚŚŝŶŶŽƌŵĂůůŝŵŝƚƐ͘dŚƵƐ͕ƚŚĞƐƚƵĚǇŽĨƚŚĞĞĸĐĂĐǇŽĨƐƵƌŐŝĐĂůƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚŝŶƚƌĂͲĂďĚŽŵŝŶĂůĐƌǇƉƚŽƌĐŚŝĚŝƐŵĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚƚŚĞĂĚǀĂŶƚĂŐĞŽĨ
ŽŶĞͲƐƚĂŐĞůĂƉĂƌŽƐĐŽƉŝĐŽƌĐŚŝŽƉĞǆǇĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚǁŝƚŚůŝǀĞƟƐƐƵĞǁĞůĚŝŶŐƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͘
<ĞǇǁŽƌĚƐ͗ĐƌǇƉƚŽƌĐŚŝĚŝƐŵ͕ĐŚŝůĚƌĞŶ͕ůĂƉĂƌŽƐĐŽƉǇ͕ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͘
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ʿ̶̨̛̛̖̦̯̼̥̖̯̼̌̔͘ʦ̸̨̨̨̨̛̬̯̖̺̖̦̪̼̯̣̖̖̦̌̍̍̍́ϭϭϵ̵̴̵̵̨̨̨̨̨̡̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̣̦̼̭̪̬̖̦̖̥̦̥̦̣̦̱̬̥̱̬̪̯̬̥͕̯̬̼̖̦̣̭̍̽̔̌̌̍̔̌̽̀̌̌̔̽̚̚
̸̵̸̡̨̨̛̛̛̛̛̛̦̣̖̖̦̬̱̬̖̭̥̯̖̣̖̦̌̏̐̔ʮ̸̶̨̡̨̨̨̡̨̡̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̯̥̬̭̜̣̭̯̦̜̖̯̭̜̣̦̖̭̜̣̦̼̪̖̬̭̍̌̔̍̽̏̔ϮϬϬϬ̨̪ϮϬϭϱ̨̼̐̔͘
ˀ̖̱̣̯̯̼̽̌̚͘ʽ̵̨̨̨̨̡̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̪̖̬̯̦̖̥̖̹̯̖̣̭̯̪̥̖̯̖̦̥̥̖̦̯̦̜̬̪̖̭̪̬̖̖̦̌̏̏̌̽̏̔̔̏̔Ϯϵ;ϮϰйͿ̶̛̪̖̦̯̥̌̌͘ʪ̵̨̨̨̨̛̖̯̖̜͕̪̬̪̖̬̬̦̼̪̏̌
̨̥̖̯̱̔&ŽǁůĞƌͲ^ƚĞƉŚĞŶƐ͕/̨̯̪͕̼̣̾̌̍ϰϯ;ϯϲйͿ͘ʿ̵̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̥̖̯̱̖̭̭̭̯̬̦̦̜̬̪̖̭̔̏̔̌̏̌;̸̨̡̨̡̨̛̛̛̦̭̯̖̭̣̪̬̭̪̔̌̐̌́̌̌́н̵̨̨̪̼̜̭̯̱̪̌̏̔Ϳ
̨̨̨̛̪̬̪̖̬̬̦̼̏̌Ϯϯ;ϭϵ͕ϱйͿ̡̬̖̖̦̍̌͘ʻ̵̨̡̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̖̹̣̭̬̦̯̖̣̦̱̬̯̖̬̭̯̱̥̖̯̪̖̬̯̦̥̖̹̯̖̣̭̯̏̏̌̏̽̀̌̌̔̏̌̏̐̏̌̽̏̌Ϯϰ;ϮϬ͕ϱйͿ̡̬̖̖̦͕̍̌
̵̵̵̸̡̨̨̨̡̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̱̯̬̼̪̬̪̖̬̯̦̼̥̖̹̯̖̣̭̯̣̦̖̱̣̬̣̭̬̹̦̜̪̣̭̯͕̣̼̣̼̣̖̦̪̪̣͕̪̣̌̏̏̌̽̏̌́̍̏̌̏̌̽̏̍̀̍̍̌̏́̏̌̐̌́̌̌́̚̚̚̚
̵̨̛̛̛̣̦̬̥̌̚͘
ʦ̨̼̼̏̔͘ʶ̶̴̴̸̴̵̵̨̡̨̡̡̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̥̪̣̖̭̦̖̦̖̯̦̭̯̣̖̖̦̖̯̖̜̭̥̦̣̦̜̬̥̜̬̪̯̬̥̬̱̪̪̭̭̣̖̦̭̬̦̖̦̌́̌̾̏́̔̌̍̔̌̽̌̏̐̌̔̏̌́̌̏́̚
̸̵̵̸̵̵̨̨̨̡̨̨̨̨̡̨̨̡̨̨̡̨̨̨̡̨̡̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̪̯̖̬̙̖̯͕̯̥̖̯̦̯̪̦̜̬̪̖̭̭̭̪̣̦̖̥̯̦̖̭̬̦̺̖̜̼̭̭̯̯̦̜̣̖̯̬̭̬̙̼̥̔̏̔̌̔̌̔̾̌̽̏̌̌̌́̀̏̌̾̏̌̏́̐̚
̸̸̸̶̸̵̡̨̨̨̨̨̨̨̡̡̡̨̡̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̯̦̖̜̪̣̣̦̯̖̣̦̱̣̱̹̯̬̖̱̣̯̯̼̣̖̖̦̪̖̦̯̭̦̦̜̪̯̣̖̜͕̯̪̪̣̭̬̦̣̭̯̣̌̏̌̌̽̽̽̌́̌̏̔̌̌̐̌̌̐̌́́̌̌́̌̽̽̔̚̚̚̚
̸̵̶̨̨̨̨̛̛̹̖̭̯̥̖̭̦̬̭̯̱̱̪̖̦̯́̐̏̌̌̔̏̌̏̚;̨̭̖̏̐Ϯϵ̵̨̣̦̼͕̬̍̽фϬ͕ϬϱͿ̸̶̨̨̨̨̨̛̛͕̖̬̖̖̖̦̖̼̣̦̱̦̪̖̦̯̌̐̔̍̔̐̌̌̚͘ʰ̡̨̛̛̦̖̭̬̖̭̯̖̦̯̦̭̯͕̔̚ʿˁˌ
̛ʶʪˌ̵̵̶̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̭̯̖̯̭̯̣̦̬̥̖̣̬̭̯̭̖̬̱̪̪̪̖̦̯̏̏̏̌̔̐̔̏̌̐̏̌̌̏̏̐̌̌̏̚͘ʰ̴̴̵̸̸̵̨̡̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̭̭̣̖̦̖̖̯̦̭̯̬̱̬̖̭̣̖̖̦̣̦̼̔̏̌̾̏̐̐́̍̽
̴̵̵̨̨̨̡̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̭̬̹̦̜̬̥̜̬̪̯̬̥̪̬̖̥̦̭̯̬̬̣̪̬̖̥̱̺̖̭̯̦̯̪̦̜̬̪̖̭̍̀̌̔̏̌̏̔̾̌̚͘
ʶ̸̵̸̨̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̣̖̼̖̭̣̬̪̯̬̥͕̖̯͕̣̪̬̭̪͕̣̖̖̦̖̀̏̏̌͗̔̌̌́̚͘

Вступ
Актуальність теми пов’язана з необхідністю покращення результатів діагностики та лікування
крипторхізму у дітей, що спрямовані на збереження
яєчка, як найважливішого органа, який відповідає
за репродуктивну функцію. За даними різних авторів (A.Л. Савченков, И.Г. Киселев, 2010), у доношених новонароджених ця патологія зустрічається
в 3,4% випадків, а у недоношених – в 30% випадків.
У неоперованих дітей, виникають такі ускладнення,
як атрофія яєчка – 10–15%, гіпоплазія – 40–60%, злоякісне переродження яєчка – до 20% (Э.Г. Топка,
В.М. Байбаков, 2007; А.Б. Кочанова, И.В. Мохов, 2009).
У неоперованих дітей при двосторонньому процесі
безпліддя спостерігається до 70% випадків.
Із впровадженням у дитячу хірургічну практику
мініінвазивних хірургічних методів діагностики та
лікування (зокрема лапароскопії) з’явилась можливість проводити візуальну оцінку (критерій доказової медицини) локалізації яєчка та його розмірів,
виявляти причину неопущення яєчка та, залежно

від отриманих даних, обирати адекватну тактику з
корекції виявленого патологічного стану.
Вищезазначене, а також матеріальні затрати на
процес лікування та соціальну реабілітацію хворих
визначають актуальність даної тематики.
Мета роботи: покращити результати діагностики
та лікування пацієнтів з абдомінальною формою
крипторхізму шляхом розробки нового підходу до
хірургічного лікування із застосуванням лапароскопічних технологій та методики зварювання живих м’яких тканин; порівняти результати оперативних втручань у дітей з даною патологією, проведених
за допомогою різних лапароскопічних методик; проаналізувати віддалені результати ультразвукового
обстеження яєчок у різних вікових групах.

Матеріал і методи дослідження
У роботі узагальнено досвід лікування 119 хворих
з підозрою на абдомінальну форму крипторхізму,
які знаходились на лікуванні у хірургічному відділенні Житомирської обласної дитячої клінічної лі/^^EϮϯϬϰͲϬϬϰϭˈ̸̨̨̡̛̞̬̱̬̞̯̞̱̐́̔́̐̏ζϭ;ϱϰͿͬϮϬϭϳ

ϳϳ

Читайте нас на сайті: http://med-expert.com.ua
Урологія та гінекологія
Таблиця 1
Довжина пахового каналу (за А.С. Обисовим, М.Р. Сали, Г.Л. Білич, 2007)
ʧ̡̛̬̱̦̜̞̔̏
ʪ̨ϭ̭̥

ʦ̞̔ϭ̨̔ϲ̶̥̞̭̞́̏
ϭʹϭ͕ϱ̭̥

карні в період з 2000 по 2015 роки. Втручання виконані з використанням лапароскопа фірми Karl
Storz, педіатрична модель, та апарату для зварювання м’яких тканин організму. При оперативних втручаннях використовувались анестезіологічні станції
FELIX VISIO Integra та Leon MEIMEN-LOVENSTEIN. Ультразвукові обстеження проводились
за допомогою УЗ-апаратів з ефектом допплера
(Philips HD 11XL з кольоровим допплером (датчики:
конвекс 5–2 та лінійний 12–3 мГц) та Siemens G50
з кольоровим допплером (датчики: мікроконвенс
5–8 та лінійний 5–10 мГц). Перед оперативним лікуванням оцінювали стан органів калитки і сім’яного
канатика, а також кровообігу у яєчках. Для встановлення об’єму яєчка проведено фізико-математичне
моделювання його форми, яка за геометричною
формою становить еліпсоподібний циліндр. Основними параметрами циліндра були периметр яєчка:
ширина, довжина, висота. Об’єм яєчка визначався
за формулою (V=2πabc). Були використані статистичні методи обробки даних: критерій Крускала–
Уолліса та статистичне обчислення за формулою χ2.
Визначення гіпоплазії (розміри яєчка в ширину і в
довжину) проводилось за методикою А.Ю. Васильєва та співавт. (2008).
Оперативне втручання за методикою одномоментної орхіпексії було проведене 29 (24%) пацієнтам. У
новонароджених та дітей до 6-місячного віку паховий
канал має майже прямий, сагітальний напрямок. По
мірі росту дитини крила здухвинних кісток віддаляються одне від одного, і паховий канал набуває скісного положення (по відношенню до черевної порожнини та пахової зв’язки), отже і збільшується
довжина пахового каналу. Це має практичне значення, оскільки метод одноетапної орхіпексії, розроблений нами, дає хороші результати та не залежить від
віку дитини, довжини пахового каналу та його форми, оскільки орхіпексія проводиться через медіальну
ямку, таким чином значно скорочуючи шлях до калитки (табл. 1).
Дітей, прооперованих за методом Фовлера–Стефенсона, І етап, було 43 (36%). За методом відеоасистованої орхіпексії (діагностична лапароскопія +
паховий доступ), було прооперовано 23 (19,5%) дитини. Ще одна група у кількості 24 (20,5%) дитини
у порівняльну характеристику методів оперативного втручання не увійшла, оскільки при оперативних

ϳϴ

/^^EϮϯϬϰͲϬϬϰϭˈ̸̨̨̡̛̞̬̱̬̞̯̞̱̐́̔́̐̏ζϭ;ϱϰͿͬϮϬϭϳ

ʦ̞̔Ϯ̨̔ϲ̨̡̬̞̏
ϭ͕ϱʹϯ̭̥

ʦ̞̔ϳ̨̔ϭϲ̨̡̬̞̏
ϰʹϲ̭̥

втручаннях яєчко або не візуалізовувалося у черевній порожнині, або було виявлено гіпоплазію, аплазію чи анорхізм.
Розподіл пацієнтів за віком:
• до 1 року – 18 (15%);
• 1–2 роки – 32 (27%);
• від 2 до 6 років – 41 (34,3%);
• від 6 до 17 років – 28 (23,7%).
У віці до 1 року були прооперовані 15%, до 2-х років – 27%. У віці від 2 до 17 років були прооперовані
58% дітей, що є поганим показником, оскільки оперативні втручання при цій патології потрібно проводити якомога раніше, починаючи з 6-місячного віку.

Результати дослідження та їх обговорення
Діагностична лапароскопія є оптимальним методом у діагностиці черевної форми крипторхізму. Показанням для проведення діагностичної лапароскопії були всі випадки непальпованого яєчка (коли
яєчко не виявляється при огляді, пальпації та відсутнє при ультразвуковому обстеженні).
Лапароскопічні операції при крипторхізмі:
• двоетапна лапароскопічна орхіпексія за методикою Fowler–Stephens;
• відеоасистована орхіпексія;
• одноетапна лапароскопічна орхіпексія (Патент
№103971);
• лапароскопічне видалення рудиментарного
яєчка (при гіпоплазії яєчка більше 70%).
На першому етапі двоетапної лапароскопічної
орхіпексії у жодної дитини не було інтраопераційних ускладнень і видимих порушень мікроциркуляції у яєчку (проведено 43 операції). На другомі етапі
орхіпексія дозволила досягти мобілізації яєчка і
його низведення з фіксацією у калитці. УЗ-контроль
зроблено дітям через 6–8 місяців, гіпоплазія зберігалася у шістьох пацієнтів.
Одноетапна орхіпексія виконана 29 дітям, у яких
яєчко було розташоване в черевній порожнині на
відстані 1–3 см від внутрішнього пахового кільця.
Усім проведено УЗ-контроль через 1, 6–8 місяців
(в однієї дитини зберігалася гіпоплазія яєчка). Через
12 місяців яєчко відповідало віковим розмірам.
Відеоасистована орхіпексія виконана 22 дітям.
Інтраопераційних і післяопераційних ускладнень не було.
Тривалість оперативного втручання – близько 50 хвилин.
Післяопераційне перебування у стаціонарі – 2–4 дні.

2

5

ʪ̨̖̯̪̦̏̌̌
̵̨̡̬̞̪̖̭̞́

ʽ̵̨̨̡̦̖̯̪̦̬̞̪̖̭̞̔̌̌́

699,8±0,125
p<0,05

296,9±0,125
p<0,05

1178,1±0,125
p<0,05

226,2±0,125 254,5±0,125
p<0,05
p<0,05

544,3±0,125 753,9±0,125
p<0,05
p<0,05
0,61–
0,64±0,005
p<0,05

0,67–
0,71±0,005
p<0,05

0,68–0,70
±0,005
p<0,05

0,610,62±0,005
p<0,05

0,62–
0,65±0,005
p<0,05

0,64–
0,69±0,005
p<0,05

0,620,65±0,005
p<0,05

0,66–
0,70±0,005
p<0,05

0,67–
0,68±0,005
p<0,05

5,6±0,05,
p<0,05

3,2±0,05,
p<0,05

3,9±0,05,
p<0,05

7,2±0,05,
p<0,05

3,8±0,05,
p<0,05

4,0±0,05,
p<0,05

10,7±0,05,
p<0,05

3,85±0,05,
p<0,05

4,2±0,05,
p<0,05

2,15±0,05,
p<0,05

1,45±0,05,
p<0,05

1,55±0,05,
p<0,05

2,65±0,05,
p<0,05

1,50±0,05,
p<0,05

2,0±0,05,
p<0,055

3,75±0,05,
p<0,05

2,15±0,05,
p<0,05

3,15±0,05,
p<0,05

ʽ̨̦̖̯̪̔̌- 9
̵̨̡̦̬̞̪̖̭̞̌́

636,2±
0,125
p<0,05

678,6±
0,125
p<0,05

1099,6±
0,125
p<0,05

0,61–
0,64±0,005
p<0,05

0,61–
0,62±0,005
p<0,05

0,64–
0,69±0,005
p<0,05

226,2±0,125 351,9±0,125 439,8±0,125 0,67–
p<0,05
p<0,05
p<0,05
0,8±0,005
p<0,05

ʪ̵̨̨̡̖̯̪̦̬̞̪̖̭̞̏̌̌́

ϱ

0,62–
0,7±0,005
p<0,05

445,3±0,125 502,7±0,125 777,5±0,125 0,68–0,74
p<0,05
p<0,05
p<0,05
±0,005
p<0,05

ʶ̡̞̣̞̭̯̽̽
̶̨̪̖̬̞̜̌

ʦ̨̞̖̔̌ϲ
̨̛̭̭̯̦̏̌̌
̵̨̡̬̞̪̖̭̞́

0,62–
0,65±0,005
p<0,05

0,69–
0,78±0,005
p<0,05

0,67–
0,68±0,005
p<0,05

5,75±0,05,
p<0,05

3,45±0,05,
p<0,05

3,7±0,05,
p<0,05

6,8±0,05,
p<0,05

3,7±0,05,
p<0,05

3,9±0,05,
p<0,05

10,8±0,05,
p<0,05

3,75±0,05,
p<0,05

4,2±0,05,
p<0,05

2,1±0,05,
p<0,05

1,45±0,05,
p<0,05

1,45±0,05,
p<0,05

2,85±0,05,
p<0,05

1,55±0,05,
p<0,05

1,9±0,05,
p<0,055

0

1

0

3,65±0,05,
p<0,05

0

1

1

0

20

17

ʶ̡̨̞̣̞̭̯̞̪̽̽̐Ͳ
̪̣̞̜̱̞̌̏̔̚Ͳ
̨̣̖̦̥̱̪̖̔̌Ͳ
̨̬̞̞̔
ʶ̞̣̽Ͳ %
̡̞̭̯̽

0

50

0

ʶ̡̞̣̞̭̯̽̽ %

ʶ̡̨̞̣̞̭̯̞̪̽̽̐Ͳ
̪̣̞̜̱̞̌̏̔̔̌̚Ͳ
̨̨̣̖̦̥̱̪̖̬̞̞̔

2,25±0,05,
p<0,05

3,1±0,05,
p<0,05

Таблиця 3
Віддалені кількісні та якісні показники життєздатності яєчка у дітей, оперованих за різними методиками, у віці від 1 до 2 років
˄̡̨̨̡̡̛̛̣̯̬̱̞̪̦̽̌̏̏̌̚̚
ʺ̨̡̛̖̯̔̌
ʽ̸̡̥͕̥̥̍͛̿́̿̌Ϲ
ʳ̡̨̛̦̖̭̬̖̭̯̖̦̯̦̭̯̞̔̚
ʿ̸̡̨̨̡̛̛̞̭̭̯̣̞̦̹̞̭̯͕̏̌̌̏̔̽ ʶ̶̸̨̛̞̦̖̞̭̯̣̞̦̹̏̌̔̌̌̏̔Ͳ
̵̸̞̬̱̬̞̐Ͳ
;/ZͿ
̭̥̭ͬ
̡̞̭̯͕̭̥̭̽ͬ
̨̨̦̯̬̱̐̏Ͳ
̸̦̦̌́
ϯ̥̞̭͘
ϲ̥̞̭͘
ϭ̡̬̞
ϯ̥̞̭͘
ϲ̥̞̭͘
ϭ̡̬̞
ϯ̥̞̭͘
ϲ̥̞̭͘
ϭ̡̬̞
ϯ̥̞̭͘
ϲ̥̞̭͘
ϭ̡̬̞

3

ʶ̡̞̣̞̭̯̽̽
̶̨̪̖̬̞̜̌

ʦ̨̨̛̞̖̭̭̯̦̔̌̏̌̌
̵̨̡̬̞̪̖̭̞́

395,8±0,125 439,8±0,125
p<0,05
p<0,05

Таблиця 2
Віддалені кількісні та якісні показники життєздатності яєчка у дітей першого року життя, оперованих за різними методиками
˄̡̨̨̡̡̛̛̣̯̬̱̞̪̦̽̌̏̏̌̚̚
ʺ̨̡̛̖̯̔̌
ʽ̸̡̥͕̥̥̍͛̿́̿̌Ϲ
ʳ̡̨̛̦̖̭̬̖̭̯̖̦̯̦̭̯̞̔̚;/ZͿ
ʿ̸̡̨̨̛̛̞̭̭̯̣̞̦̹̏̌̌̏̔Ͳ
ʶ̶̸̨̞̦̖̞̭̯̣̞̦̏̌̔̌̌
̵̸̞̬̱̬̞̐Ͳ
̡̞̭̯͕̭̥̭̽ͬ
̡̛̹̞̭̯͕̭̥̭̏̔̽ͬ
̨̨̦̯̬̱̐̏Ͳ
̸̦̦̌́
ϯ̥̞̭͘
ϲ̥̞̭͘
ϭ̡̬̞
ϯ̥̞̭͘
ϲ̥̞̭͘
ϭ̡̬̞
ϯ̥̞̭͘
ϲ̥̞̭͘
ϭ̡̬̞
ϯ̥̞̭͘
ϲ̥̞̭͘
ϭ̡̬̞
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/^^EϮϯϬϰͲϬϬϰϭˈ̸̨̨̡̛̞̬̱̬̞̯̞̱̐́̔́̐̏ζϭ;ϱϰͿͬϮϬϭϳ

ϳϵ

/^^EϮϯϬϰͲϬϬϰϭˈ̸̨̨̡̛̞̬̱̬̞̯̞̱̐́̔́̐̏ζϭ;ϱϰͿͬϮϬϭϳ

Ϯϲ

ʪ̵̨̏Ͳ
̵̨̡̖̯̪̦̬̞̪̖̭̞̌̌́

552,9±
0,125
p<0,05

423,3±
0,125
p<0,05

1413,7±
0,125
p<0,05

346,4±
0,125
p<0,05

254,5±
0,125
p<0,05

678,6±
0,125
p<0,05

1507,9±
0,125
p<0,05

769,7±
0,125
p<0,05

735,1±
0,125
p<0,05

0,61–0,64±
0,005
p<0,05

0,64–0,71±
0,005
p<0,05

0,69–0,71±
0,005
p<0,05

0,61–0,62±
0,005
p<0,05

0,61–0,67±
0,005
p<0,05

0,66–0,70±
0,005
p<0,05

0,62–0,64±
0,005
p<0,05

0,64–0,70±
0,005
p<0,05

0,62–0,68±
0,005
p<0,05

4,15±
0,05
p<0,05

3,55±
0,05
p<0,05

3,5±
0,05
p<0,05

5,1±
0,05
p<0,05

3,75±
0,05
p<0,05

3,65±
0,05
p<0,05

7,8±
0,05
p<0,05

3,80±
0,05
p<0,05

4,15±
0,05
p<0,05

2,15±
0,05
p0<,05

1,40±
0,05
p<0,05

1,55±
0,05
p<0,05

2035,8±
0,125
p<0,05

2638,9±
0,125
p<0,05

989,6±
0,125
p<0,05

1507,9±0,125
p<0,05

ʽ̨̦̖̯̪̦̔̌̌ ϲ
̵̨̡̬̞̪̖̭̞́

2968,8±
0,125
p<0,05

2035,8±
0,125
p<0,05
0,60–0,66±
0,005
p<0,05

0,64–
0,71±0,005
p<0,05

0,69–
0,71±0,005
p<0,05

0,61–
0,64±0,005
p<0,05

0,61–
0,67±0,005
p<0,05

0,66–
0,70±0,005
p<0,05

0,64–0,65±
0,005
p<0,05

0,64–0,70±
0,005
p<0,05

0,62–
0,68±0,005
p<0,05

4,10±
0,05,
p<0,05

3,65±0,05,
p<0,05

3,9±0,05,
p<0,05

5,35±
0,05,
p<0,05

3,75±
0,05,
p<0,05

3,95±
0,05,
p<0,05

6,15±0,05,
p<0,05

3,85±0,05,
p<0,05

4,10±0,05,
p<0,05

ϭ̡̬̞

ʪ̵̨̖̯̪̦̏̌̌ 10
̵̨̡̬̞̪̖̭̞́

2858,8±
0,125
p<0,05

ϲ̥̞̭͘

1256,6±
0,125
p<0,05

ϯ̥̞̭͘

954,3±0,125
p<0,05

ϭ̡̬̞

ʦ̨̛̞̖̭̭̔̌- ϱ
̵̨̨̡̯̦̬̞̪̖̭̞̏̌̌́

ϲ̥̞̭͘

ϯ̥̞̭͘

ϲ̥̞̭͘

ϯ̥̞̭͘

ϭ̡̬̞

ʽ̸̡̥͕̥̥̍͛̿́̿̌Ϲ

ʺ̨̡̛̖̯̔̌
̵̸̨̨̞̬̱̬̞̦̐̐
̸̯̬̱̦̦̏̌́

˄̡̨̨̡̡̛̛̣̯̬̱̞̪̦̽̌̏̏̌̚̚
ʳ̡̨̛̦̖̭̬̖̭̯̖̦̯̦̭̯̞̔̚
ʿ̸̡̨̨̛̛̞̭̭̯̣̞̦̹̏̌̌̏̔Ͳ
;/ZͿ
̡̞̭̯͕̭̥̭̽ͬ

2,75±
0,05
p<0,05

1,65±
0,05
p<0,05

1,95±
0,05
p<0,055

3,45±
0,05
p<0,05

2,30±
0,05
p<0,05

2,95±
0,05
p<0,05

0

3

1

0

11,5

11

ʶ̡̞̣̞̭̯̞̽̽̐Ͳ
̨̪̪̣̞̜̱̌̚
̨̞̣̖̦̏̔̔̌Ͳ
̨̥̱̪̖̬̞̞̔
ʶ̞̣̽Ͳ %
̡̞̭̯̽

1,9±
0,05,
p<0,05

1,45±0,05,
p<0,05

1,6±
0,05,
p<0,05

2,65±
0,05,
p<0,05

1,60±0,05,
p<0,05

1,9±
0,05,
p<0,05

3,6±
0,05,
p<0,05

2,15±0,05,
p<0,05

2,85±0,05,
p<0,05

0

1

1

0

10

20

ʶ̡̞̣̞̭̯̞̽̽̐Ͳ
ʶ̶̸̨̡̛̞̦̖̞̭̯̣̞̦̹̞̭̯͕̏̌̔̌̌̏̔̽ ̨̪̪̣̞̜̱̌̚
̨̞̣̖̦̥̱̏̔̔̌
̭̥̭ͬ
̨̪̖̬̞̞̔
ϯ̥̞̭͘
ϲ̥̞̭͘
ϭ̡̬̞
ʶ̞̣̽Ͳ й
̡̞̭̯̽

Таблиця 5
Віддалені кількісні та якісні показники життєздатності яєчка оперованих за різними методиками дітей у віці від 6 до 17 років

ʽ̨̦̖̯̪̦̔̌̌ 9
̵̨̡̬̞̪̖̭̞́

9

ʶ̡̞̣̞̭̯̽̽
̶̨̪̖̬̞̜̌

ʶ̡̞̣̞̭̯̽̽
̶̨̪̖̬̞̜̌

80

ʦ̨̞̖̔Ͳ
̨̛̭̭̯̦̌̏̌̌
̵̨̡̬̞̪̖̭̞́

Таблиця 4
Віддалені кількісні та якісні показники життєздатності яєчка у дітей віком від 2 до 6 років, оперованих за різними методиками
˄̡̨̨̡̡̛̛̣̯̬̱̞̪̦̽̌̏̏̌̚̚
ʽ̸̡̥͕̥̥̍͛̿́̿̌Ϲ
ʳ̡̨̛̦̖̭̬̖̭̯̖̦̯̦̭̯̞̔̚;/ZͿ
ʿ̸̡̨̨̡̛̛̞̭̭̯̣̞̦̹̞̭̯͕̏̌̌̏̔̽ ʶ̶̸̨̞̦̖̞̭̯̣̞̦̏̌̔̌̌
ʺ̨̡̛̖̯̔̌
̭̥̭ͬ
̡̛̹̞̭̯͕̭̥̭̏̔̽ͬ
̵̸̨̨̞̬̱̬̞̦̐̐
̸̯̬̱̦̦̏̌́
ϯ̥̞̭͘
ϲ̥̞̭͘
ϭ̡̬̞
ϯ̥̞̭͘
ϲ̥̞̭͘
ϭ̡̬̞
ϯ̥̞̭͘
ϲ̥̞̭͘
ϭ̡̬̞
ϯ̥̞̭͘
ϲ̥̞̭͘
ϭ̡̬̞
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Таблиця 6
Характеристика госпітального етапу реабілітації хворих
ʦ̨̨̛̞̖̭̭̯̦̔̌̏̌̌ ˇ̨̣̖̬̏ʹˁ̯̖Ͳ
ʿ̨̡̡̛̦̌̚
̵̨̡̬̞̪̖̭̞́
̴̨̖̦̭̦͕ʳ̖̯̪̌
ʺ̨̨̨̛̙̣̞̭̯̭̥̭̯̞̜̦̏̽̌
ʿ̨̨̨̬̯̥̪̖̬̹̟́̐ ϯʹϰ̨̛̛̦̐̔
̡̛̭̯̯̣̞̙̏̌̏̌̌̚
̨̛̔̍
ˁ̵̨̨̥̭̯̞̜̦̌̌̔̌
ϭʹϮ̨̔̍̌
ϯʹϰ̨̛̛̦̐̔
˃̶̨̛̬̣̞̭̯̭̪̞̯̣̞̞̟̏̌̽̐̌̌̚
ϯʹϳ̞̔̍
ϯʹϱ̞̔̍
ʿ̶̨̨̞̭̣̪̖̬̞̜̦̞̣̞́̌̍
ϭʹϮ̨̔̍̌
ʿ̨̖̬̹̌̔̍̌
ʻ̡̡̡̛̛̬̣̯̌̍́̌
Ϯʹϱ̞̔̍
ʦ̞̭̱̯̦̞̜̔
ˁ̸̨̛̖̞̣̖̦̦̏̔́
ʻ̨̬̥̌
ʻ̨̬̥̌

ʪ̸̨̨̡̨̛̞̦̭̯̦̣̪̬̭̪̞̌̐̌̌̌́
ʽ̨̦̖̯̪̦̔̌̌
;̵̨̨̞̪̪̣̞͕̪̣̞͕̦̬̞̥̐̌́̌̌́̌̚̚̚Ϳ ̵̨̡̬̞̪̖̭̞́
ϯʹϰ̨̛̛̦̐̔
ϯʹϰ̨̛̛̦̐̔
ϯʹϰ̨̛̛̦̐̔
ϯʹϱ̞̔̍
ʿ̨̖̬̹̌̔̍̌
ʦ̞̭̱̯̦̞̜̔
ʻ̨̬̥̌

ϯʹϰ̨̛̛̦̐̔
Ϯʹϰ̨̛̔̍
ʿ̨̖̬̹̌̔̍̌
ʦ̞̭̱̯̦̞̜̔
ʻ̨̬̥̌

Таблиця 7
Розподіл хворих залежно від віддалених результатів лікування черевної форми крипторхізму (більше 1 року)
ˀ̡̛̖̱̣̯̯̣̞̱̦̦̽̌̏̌́̚
ʦ̞̥̞̦̦̞̔
ˈ̨̨̬̹̞
ʯ̨̞̣̦̞̌̔̏̽

ʦ̵̨̨̨̡̛̞̖̭̭̯̦̬̞̪̖̭̞̔̌̏̌̌́
ϲϱй
Ϯϲй
ϵй

Як видно з табл. 2, найкращі результати у віддаленому періоді були у групі дітей, яким виконана одноетапна орхіпексія за запропонованою методикою.
Про це свідчать результати розвитку яєчка (об’єм
яєчка, індекс резистентності, пікова систолічна
швидкість (ПСШ), кінцева діастолічна швидкість
(КДШ)). Усі ці показники нормалізувалися швидше,
ніж у дітей, яких оперували з використанням інших
лапароскопічних методик.
Аналіз віддалених результатів лікування даної
вікової групи пацієнтів (табл. 3) виявив найкращі
показники відновлення яєчка у групі дітей, яким
була виконана одноетапна орхіпексія за запропонованою методикою. Результати розвитку яєчка
(об’єм яєчка, індекс резистентності, ПСШ, КДШ)
наближаються до норми вже через півроку після
операції. Усі ці показники нормалізувалися швидше, ніж у дітей, які були прооперовані з використанням інших лапароскопічних методик. У групі
хворих, яким була виконана відеоасистована орхіпексія, у віддаленому періоді зберігалась гіпоплазія яєчка у 17% дітей; у групі, в якій проведена
двоетапна орхіпексія, гіпоплазія була у 20%.
У групі пацієнтів, яким була виконана одноетапна
орхіпексія через медіальну ямку, гіпоплазія не
зберігалася, показники розвитку яєчка відповідали нормі.
Аналіз даних табл. 4 показує, що найгіршими є
результати у дітей, яким була виконана двоетапна
орхіпексія. У 11,5% хворих цієї групи зберігалась
гіпоплазія, а показники (індекс резистентності,
ПСШ, КДШ) не відповідали нормі. Така сама картина спостерігалась і у пацієнтів, яким була проведена
відеоасистована орхіпексія. У хворих, яким викона-

ˇ̨̣̖̬̏ʹˁ̴̨̯̖̖̦̭̦͕ʳ̖̯̪̌
ϴϭ͕ϯй
ϵ͕ϰй
ϵ͕ϯй

ʽ̵̨̨̡̦̖̯̪̦̬̞̪̖̭̞̔̌̌́
ϵϲ͕ϱй
ϯ͕ϱй
-

на орхіпексія через медіальну ямку за нашою методикою, всі вищевказані показники наближались до
норми вже через шість місяців після операції, і до
одного року вже відповідали нормі. Таким чином,
можна стверджувати, що і у цій віковій групі найкращими були результати при виконанні одноетапної орхіпексії.
Проаналізувавши результати лікування хворих,
можна стверджувати, що найкращим методом є одноетапна орхіпексія (табл. 5).
За нашою методикою у цілому було прооперовано
29 дітей різних вікових груп. Відмінними можна
вважати 96,5% результатів, оскільки розміри яєчка
та його кровопостачання відповідали віку вже через
шість місяців після операції. Хорошими можна
назвати післяопераційні результати у 3,5% дітей,
коли спостерігалась гіпоплазія яєчка до шести
місяців після проведеної операції, хоча цей
показник був у нормі вже до одного року після
втручання.
Хворі, яким було проведено оперативне втручання за нашою методикою (одноетапна орхіпексія),
вставали з ліжка та починали самостійно ходити
вже через декілька годин після операції. Тривалість
госпіталізації, на відміну від попередніх груп хворих, склала в середньому 2–4 доби. Післяопераційні
болі в ділянках післяопераційних ран тривали, як і
у попередніх двох групах, до однієї доби. Набряку
калитки та проблем із сечопуском не відмічалось
у жодної дитини із цієї групи (табл. 6).
При оперативних втручаннях за методикою відеоасистованої орхіпексії відмінними можна назвати
результати у 65% оперованих дітей, хорошими –
у 26%, задовільними – у 9% пацієнтів. У віддаленому
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періоді (через рік) у трьох дітей спостерігалась гіпоплазія яєчка.
Результати були відмінними у 81,3% хворих,
прооперованих за методикою Фовлера–Стефенсона із подальшим виконанням другого етапу операції – орхіпексії. Група дітей, у яких спостерігались хороші післяопераційні результати, склала
9,4% (розміри яєчка та індекс резистентності незначно не відповідали нормі у дітей, яким проводилися контрольний огляд та ультразвукове обстеження через рік після операції). Задовільними
вважались результати, при яких у віддаленому
періоді (рік після операції), відмічалась гіпоплазія
яєчка. Таких дітей було четверо, що склало 9,3%
від загальної кількості пацієнтів, оперованих за
даною методикою.
За нашою методикою оперативного втручання
у цілому було прооперовано 29 дітей різних вікових
груп. Відмінними можна вважати 96,5% результатів,
оскільки розміри яєчка та його кровопостачання
відповідали віку вже через шість місяців після операції. Хорошими можна назвати післяопераційні
результати у 3,5% дітей, коли спостерігалась гіпоплазія яєчка до шести місяців після проведеної операції, хоча цей показник був у нормі вже до одного
року після втручання (табл. 7).

Висновки
Комплексна оцінка ефективності лікування дітей
з абдомінальною формою крипторхізму в групах дослідження та порівняння підтверджує, що методика
одноетапної орхіпексії з використанням тканинозберігаючого високочастотного електрозварювання
живих м’яких тканин дозволила значно покращити
результати лікування пацієнтів із даною патологією,
оскільки гіпоплазія яєчка зберігалась тільки до шестимісячного віку у двох пацієнтів (усього 29 хворих,
р<0,05), а після одного року її не було у жодного з
пацієнтів, а індекс резистентності, ПСШ та КДШ
відповідали нормі до однорічного віку у всіх групах
пацієнтів.
Дослідження ефективності хірургічного лікування хворих із черевною формою крипторхізму продемонструвало перевагу одноетапної орхіпексії за
наступними показниками: суб’єктивними – післяопераційний больовий синдром тривав тільки протягом першої доби у 85%±0,5% (р<0,05) хворих, а в
інших групах болі зберігались і на другу добу
у 63%±0,5% (р<0,05); рання активізація при виконанні одноетапної орхіпексії – вже через 3,5±0,5 години після операції (р<0,05), а в інших групах (відеоасистована орхіпексія та операція за методикою
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Фовлера–Стефенсона) цей процес тривав близько
однієї доби. Тривалість госпіталізації склала в середньому 3±1 доба (р<0,05), що є найменшим показником порівняно з іншими групами дітей
(р<0,05). Об’єктивні дані: набряк калитки у дітей,
оперованих за запропонованою нами методикою,
не спостерігався у жодному випадку, сечовиділення було в нормі в усіх дітей, яким була виконана
одноетапна орхіпексія.
Порівняльний аналіз безпосередніх та віддалених результатів лікування дітей з абдомінальною формою крипторхізму показав, що найкращими були результати в групі дітей, яким
проводилась одноетапна лапароскопічна орхіпексія із застосуванням методу зварювання
м’яких тканин організму: через 12 місяців після
операції не спостерігалась гіпоплазії яєчка та індекс резистентності, ПСШ та КДШ відповідали
нормі. При застосуванні методик Фовлера–Стефенсона та відеоасистованої орхіпексії гіпоплазія зберігалась і через рік після операції, індекс
резистентності, пікова систолічна швидкість та
кінцева діастолічна швидкість не відповідали
нормі (p<0,05).
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tĞĂůůĂƌĞůŽŽŬŝŶŐĨŽƌǁĂƌĚƚŽǁĞůĐŽŵŝŶŐǇŽƵĂŶĚǇŽƵƌĨĂŵŝůŝĞƐƚŽ>ŝŵĂƐƐŽůͬǇƉƌƵƐ͘
ĂĐŚĂƌŝĂƐĂĐŚĂƌŝŽƵ
ŽŶŐƌĞƐƐŚĂŝƌŵĂŶ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞƵƉƐĂ͘ŽƌŐͬŚŽŵĞͬĂŶŶƵĂůĐŽŶŐƌĞƐƐͬĐǇƉƌƵƐͲϮϬϭϳͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉ
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