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Өкпе ісігі кезінде жасалатын 
реконструктивті-пластикалық операциялардың 

нәтижелері
Өкпе ісігінің трахеобронхиальді хирургиясы жылдам дамуда. Оперативті әдістің өзгеруі - кеңірдек пен бронхқа 

резекция жасау мүмкіншілігін кеңейтті. Бірмезгілде кеңейтілген лимфодиссекция жасау позициясын қарастыру - 
өкпе ісігінің хирургиялық емінің қазіргі нұсқасы болып отыр.
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Кіріспе. Өкпе ісігінің трахеобронхиальді хирур-
гиясы жылдам дамуда. Оперативті әдістің өзгеруі - 
кеңірдек пен бронхқа резекция жасау мүмкіншілігін 
кеңейтті. Бірмезгілде кеңейтілген лимфодиссекция 
жасау позициясын қарастыру - өкпе ісігінің хирур-
гиялық емінің қазіргі нұсқасы болып отыр. 

Маңыздылық. Бронх және трахея, әсіресе оның 
бифуркациялық сегментінің резекциясы жоғар-
ғы қауіп-қатер дәрежесіне, техникалық, анесте-
зиологиялық қамтамасыздандыру қиындықтарына 
байланысты трахеобронхиальді хирургияда «күр-
делі» категорияға жатады [1]. Операция техникалық 
орындалуы И. С. Колесников және соавторлары си-
патталған әдіс бойынша лимфаденэктомиямен жас-
лады. Соңғы жылдары лимфогенді метастаздану 
ерекшелігін ескере отырып лимфаденэктомия тер-
минінің орнына лимфодиссекция қолданылып жүр 
және оперативті араласудың жаңа нұсқалары қа-
растырылуда [2, 3]. Осыған байланысты реконст-
руктивті-пластикалық операцияның радикалдығын 
қамтамасыз ететін хирургиялық әдістің принци-
пиалді маңызды сұрақтарына қатысы бар жағдай-
лар өкпе ісігінде қажетті компонент болып табы-
латын кеңейтілген операция (лимфодиссекция) 
арнайы бағаны қажет етеді. 

Зерттеу мақсаты: Лимфодиссекциясыз және 
лимфодиссекциямен жасалған реконструктивті-
пластикалық операцияларын нәтижелеу. 

Реконструктивті-пластикалық операция-
ның материалы, нұсқалары және нәтижелері.

171 науқасқа хирургиялық ем жасалған (ерлер - 
141, әйел - 30; Т2 - 112, Т3 - 59; жалпақ жасушалы рак 
- 136, аденокарцинома - 35).

Реконструктивті-пластикалық операцияның кө-
лемі: бөліктік резекция - 103, кеңірдекттің кеуделік 
бөлімінің резекциясы - 7, пневмонэктомиямен жасал-
ған кеңірдек бифуркациясының резекциясы - 61. Ре-
конструктивті-пластикалық операцияның қолданыл-
ған нұсқалары: шеткілік (27), клиновидналық (52) және 
бронх пен кеңірдектің циркулярлы резекциясы (92). 

Операция 1982 жылдан бері қолданыла бастаған. 
1982-1987 жылдар аралығында 32 науқасқа лимфа-

денэктомиясыз реконструктивті- пластикалық опе-
рациясы жасалған.

1988-1998 жылдар аралығында 79 науқасқа лим-
фаденэктомиямен реконструктивті-пластикалық 
операция жасалған. 1998-2005 жылдар аралығында 
59 науқасқа лимфодиссекциямен реконструктивті-
пластикалық операциясы жасалған.

Реконструктивті-пластикалық операция жа-
сау барысында өзіндік оперативті әдіс қолданыл-
ды: бронх пен кеңірдек диаметрінің сәйкессіздігінде 
анастомозға максимальді тартылу жүктемесін алдын 
алу мақсатында бронх пен кеңірдекке жалғанатын 
шеміршектің дистальді және проксимальді соңын 
тілмей және провизорлы тігіс салмай мембранозды 
қабырғасына клиновидті тігіс салынды.

Лимфаденэктомия И.С. Колесников бойынша жа-
салынды. Әдеби мәліметтерді ескере отырып, кеңір-
дек пен ірі бронхтың кең медиастенальді лимфаде-
нэктомиясы мен «скелетизациясын» жасау оның 
жазылуына қолайсыз жағдай жасайды және тігістің 
тұрақсыздығының дамуына әкеледі [4], негізінен тра-
хеобронхиальді лимфа түйіндері алынды.

Лимфодиссекция жалпы қолданылған нұсқалар 
бойынша этаппен жүргізілді: трахеобронхиальді жо-
ғарғы, төменгі (бифуркациялық), трахеальді, жоғар-
ғы және төменгі кеудеаралық, сонымен қатар алдың-
ғы және артқы кеуде аралық лимфа түйіндері мен 
теріасты шелмай қабаты алынды.

Соңғы жылдары біздің клиникада лимфодиссек-
ция кеудеішілік лимфа түйіндерінің процеске катысы 
болған не болмаған жағдайда барлық топтарын алу-
мен аяқталған.

Реконструктивті-пластикалық операциялардың 
нәтижелерінің анализі: әдісті қалыптастырудың ал-
ғашқы кезеңінде және операцияны клиникаға енгі-
зу барысында плевра ішілік қан кету (5 науқас) және 
анастомоздың тұрақсыздығы (7 науқас) сияқты ас-
қынулар болды. 1988-1998 жыл аралығында жасал-
ған реконструктивті-пластикалық операцияларды 
жасау кезінде көрсетілген асқынулар айтарлықтай 
азайды. Соңғы жылдары плевра ішілік қан кету және 
анастомоздың тұрақсыздығы сияқты қатерлі асқы-
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нулар 1,9 %-ға азайды. Алдын алу шараларының жа-
салуына қарамастан, бұрынғыдай өкпе артериясы-
ның тромбозынан науқастардың өлімі жалғаса берді. 
Тромбоэмболиялық асқынуларға, аяқтың варикоз-
ды кеңеюіне көңіл бөлінді және гиперкоагуляция-
ның болу - болмауына қарамастан антикоагулянтты 
терапия жүргізілді: тренталмен реополиглюкин, ре-
фортан, гепарин немесе фраксипарин.

Бір жағдайда операцияның келесі күні хилото-
ракстың клиникасы диагностикаланды. Хилото-
ракстың даму себебі - кеуде ішілік лимфа түйіндері-
не араласумен шақырылған тарамдалған кеуделік 
лимфатикалық жолдың зақымдалуы.

Консервативті шаралармен (өзіндік әдіс бойын-
ша плевра қуысына резеңкелі дренаж арқылы 1% 
метилен көгінің сулы ерітіндісін енгізу) операция-
дан кейін 14 тәулікте хилоторакс жойылды.

Институтта лимфодиссекциямен жасалатын ре-
конструктивтті-пластикалық операцияны енгізу 
(1988-2005) аралығында операциядан кейінгі асқы-
нулар 16,4%, летальдік - 10,5% болды.

Қортыңды. Осылайша, зерттеу нәтижелері ре-
конструктивті-пластикалық операцияларды орын-
дауға мумкіншілік беруді сипаттайды. Қазіргі кезде, 
өкпе ісігінде қолданылатын «кеңейтілген опера-
циялар» түсінігіне лимфодиссекциямен қосарлан-
ған реконструктивті-пластикалық операция енгізі-
луі қажет. 
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Результаты реконструктивно-пластической 
хирургии при раке легкого

Трахеобранхеальная хирургия при раке легкого развивается 
быстрыми темпами.  Смена оперативной тактики расшири-
ла возможности резектабельности бронхов и трахеи. Хирур-
гическое лечение рака легкого по современным требованиям 
всегда сопровождается расширенной лимфодиссекцией. 
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Results of reconstructive and plastic 
surgery for lung cancer

Tracheobronchial surgery for lung cancer is fast-improving 
and developing. Changes in operative procedure allow extending 
the limits of possible bronchus and trachea resection. A simulta-
neous bronchus and trachea resection with extended lymph dis-
section is a proven modern approach to lung cancer surgery.
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