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Өкпе қатерлі ісігінің хирургиялық еміндегі  
пластикалық операциялар

Өзектілігі. Өкпе қатерлі ісігі - ең көп таралған қатерлі ісіктерге жатады. Қатерлі ісікті зерттейтін агенттіктің 
мәліметтері бойынша дүние жүзінде жылына 1,2 млн адам өкпе қатерлі ісігімен алғашқы рет есепке алынады. Қазіргі 
медицинаның диагностика және емдеудегі кейбір жетістіктеріне қарамастан, өкпе қатерлі ісіктерін емдеу өзекті 
мәселе болып  отыр. Соңғы жылдары  өкпе қатерлі ісігінің реконструктивтік-пластикалық  операциялары тұрақты 
және жедел дами бастады. Операция техникасының жетілдірілген әдістері бронх пен кеңірдектің кесу шекараларының 
көлемін  ұлғайтуға мүмкіндік береді. Өкпенің қатерлі ісіктері кезінде кеңейтілген реконструктивтік-пластикалық 
операциялар жасау – өкпе қатерлі ісігінің хирургиялық мәселелерін шешуге жасалған нақты қадам деп санауға болады. 

Мақсаты: Өкпе қатерлі ісігімен ауырған науқастардың бронхтарына жасалған реконструктивтік-пластикалық 
операциялардың жақын нәтижиелеріне  талдау жасау. 

Нәтижелер. Реконструктивтік -пластикалық  операциялардың алшақ нәтижелерін зерттеу кезінде, науқас-
тардың  өмір сүру көрсеткішінің жоғарылағаны байқалады. Операция кезінде сылынып алынған лимфа түйіндер-
де  метастаздар болмаған жағдайда, реконструктивтік лобэктомиялардан кейін 5-жылдық өмір сүру көрсеткіші 
- 47,5%-ы құрайды, ал әдеттегі пневмонэктомиядан кейін - 31,6%. Аймақтық лимфа түйіндерінде метастаздар 
анықталса, лобэктомиядан   кейін бұл көрсеткіш - 21,3%, ал пневмонэктомиядан  кейін - 17,0%-ы құрады.

Қорытынды. Біздің зертеулеріміздің нәтижесі бронх пен кеңірдектің бронхо-пластикалық операциялары өкпе қа-
терлі ісіктерінің, әсіресе кеңірдек бифуркациясындағы ісіктерді хирургиялық жолмен емдеу мүмкіндіктерін кеңейтіп, 
арттыруға болатындығын көрсетті. Бронхты сына тәрізді немесе толықтай  резекциялаумен жасалатын лобэк-
томияның нәтижесі радикалды пневмонэктомиядан кем түспейді.

Түйінді сөздер: өкпе қатерлі ісігі, трахеобронхиальды хирургия, лимфодиссекция.

Өзектілігі. Өкпе қатерлі ісігі - ең көп таралған қатерлі 
ісіктерге жатады. Қатерлі ісікті зерттейтін агенттіктің 
мәліметтері бойынша дүние жүзінде жылына 1,2 млн 
адам өкпе қатерлі ісігімен алғашқы рет есепке алынады. 
Қазіргі медицинаның диагностика және емдеудегі кейбір 
жетістіктеріне қарамастан өкпе қатерлі ісіктерін емдеу 
өзекті мәселе болып отыр.

Соңғы жылдары өкпе қатерлі ісігінің реконструк-
тивтік-пластикалық операциялары тұрақты және жедел 
дами бастады. Операция техникасының жетілдірілген 
әдістері бронх пен кеңірдектің кесу шекараларының кө-
лемін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Өкпенің қатерлі ісіктері 
кезінде кеңейтілген реконструктивтік-пластикалық опе-
рациялар жасау – өкпе қатерлі ісігінің хирургиялық мә-
селелерін шешуге жасалған нақты қадам деп санауға бо-
лады. Қазіргі таңда кеңірдектің бифуркациялық бөлігін 
кесу және осы аймақтың пластикасы анестезиологиялық 
қамтамасыз ету қиындықтарына және техникалық күр-
делілігіне байланысты кеңірдек-бронх хирургиясының 
өте «күрделі» саласына жатады (1,2,3). Соңғы онжылдық-

та өкпе қатерлі ісігінің лимфогендік метастаздануын және 
ісіктің көрші ағзаларға таралуын ескере отырып, жасала-
тын операциялардың жаңа түрлері клиникаға кейіннен 
енгізіліп отыр. 

Зерттеу мақсаты: Өкпе қатерлі ісігімен ауырған 
науқастардың бронхтарына жасалған реконструктивтік-
пластикалық операциялардың жақын нәтижиелеріне 
талдау жасау.

Материал және әдістері. Қазақ онкология және ра-
диология ғылыми зерттеу институтының кеуде хирургия 
бөлімінде, Алматы аймақтық онкологиялық диспансерін-
де және Алматы онкологиялық орталығында өкпенің қа-
терлі ісігінің ІI–ІII даму сатысындағы 190 науқасқа реконст-
руктивтік-пластикалық операциялар жасалды. Барлық 
науқастардың диагнозы морфологиялық тұрғыдан дә-
лелденген. Бронх пен кеңірдекке жасалған пластикалық 
операциялардың көлемі мен түрлі тәсілдері талданды. 
Оның ішінде 175 (92,1%) ер адам және 15 (7,9%) әйел адам, 
49 (25,8%) науқас 60 пен 69 жастың аралығында болса, 4 
(2,1%) науқас 70 жастан жоғарғы болды (1 кесте). 

Жынысы Науқастар 
саны

Жасы

30-39 40-49 50-59 60-69 70 және астам 

Ер адамдар 190 5 48 89 44 4

Әйел адамдар 15 2 4 4 5 -

Барлығы 190 (100%) 7 (3,4%) 52(27,6%) 93 (44,7%) 49(25,8%) 4 (2,1%)

1 кесте – Науқастардың жасы мен жынысы

Реконструтивтік-пластикалық операцияларды 
ісік үрдісі кеңірдек бифуркациясына таралған, қо-
салқы аурулары бар, жасы егде тартқан науқас-
тарға да жасауға болады. Кеуде хирургиясына бро-
хопластикалық операцияларды енгізе отырып, осы 
топтағы науқастардың ем нәтижесін жақсартуға бо-
лады. 

Халықаралық TNM жіктелуіне байланысты өк-
пенің қатерлі ісіктері II-III даму сатысына сәйкес келді. 
II даму сатысымен 68 (35,8%) науқасқа, III даму саты-
сымен 122 (64,2%) науқасқа операция жасалды. Бұл 
мәліметтер операция үстіндегі және операциядан 
кейінгі кезеңдегі тексеру нәтижелерімен сәйкес ке-
леді (өкпе тіндері, бронх және қан тамырлар жағда-
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йы, кеудеаралық лимфа түйіндер, ісік үрдісінің көрші 
ағзаларға таралуы). 

34 (17,8%) науқаста ісік үрдісі бас бронхты ғана емес, 
көрші ағзаларды да зақымдаған (перикард, диафрагма, 

ісіктердің гистологиялық түрлері мынадай болды: адено-
карцинома - 24 (12,6%), бронхоальвеолярлы ісік - 8 (4,2%), 
ұсақ жасушалы ісік – 2 (1,0%), ангиосаркома – 1 (0,5%) және 
үлкен жасушалы ісік – 1 (0,5%) науқаста анықталды.

3-4 кестелерде жасалған операциялардың көлемі 
және бронх пен кеңірдектің резекциясы мен пластикасы-
ның түрлері көрсетілген.

Реконструктивтік-пластикалық операцияларға ша-
мадан тыс талаптар қойылуда. Операцияға дайындықты 
жетілдіру, анестезиологиялық басқару және операциядан 
кейінгі қарқынды терапия асқыну жиілігін және өлім-жітім 
деңгейін төмендету үшін резерв ретінде қызмет етеді. Ғы-

жоғарғы қуыс венасы, кеуде қабырғасы, кезбе нерві, 
жартылай сыңар вена).

Зерттелген науқастардың 133-нде (70%), өкпенің қа-
терлі ісігі оң жақ кеуде қуысында орналасқан (2 - кесте ).

Ісік үрдістерінің бронх 
бойымен  таралуы

Оң жақ өкпе Сол жақ өкпе

Жоғарғы бөлік Орталық бөлік Төменгі бөлік Жоғарғы бөлік Төменгі бөлік

Абс % Абс % Абс % Абс % Абс %
Бронхтың 
проксималдық бөлігі 22 34,9 1 1,6 - - 22 57,9 - -

Бронхтың дистальдық 
бөлігі 31 49,2 2 3,2 7 11,1 13 34,2 3 7,9

Барлығы 53 84,1 3 4,8 7 11,1 35 92,1 3 7,9
Барлығы 63 (62,4%) 38 (37,6%)

Операция көлемі Науқастар 
саны

Даму сатысы

II а II б III а III б
Бронхты сына тәрізді  резекциялағандағы лобэктомия 51 9 16 22 4
Бронхты толықтай  резекциялағандағы лобэктомия 35 7 12 15 1
Бронхты сына тәрізді  резекциялағандағы билобэктомия 17 4 7 4 2
Бронхты толықтай  резекциялағандағы билобэктомия 14 3 8 3 -
Кеңірдек бифуркациясын жартылай резекциялағандағы  
пнвмонэктомия 40 5 7 23 5

Кеңірдек бифуркациясын   сына тәрізді резекциялағандағы  
пневмонэктомия 19 5 10 4

Кеңірдек бифуркациясын   толықтай резекциялағандағы  
пневмонэктомия 5 3 2

Кеңірдектің резекциясы мен  пластикасы 9 1 5 3 -
Барлығы 190 29 60 83 18

Резекция мен пластика түрлері Кеңірдек Бронх
Жартылай 51 9
Сына тәріздес 35 7
Толықтай 17 4
Шеткілей 14 3
Трапеция тәрізді 40 5
Барлығы 19

Асқыну түрлері Асқыну саны Өлім-жітім
Анастомоздың жетімсіздігі 8 8
Кеуде куысына қан кету 2 -
Хилоторакс 1 -
Жүрек- қан тамыр жетіспеушілігі, тромбоэмболия 12 6
Пневмония, трахеобронхит, тыныс жетіспеушілігі 19 2
Плевра эмпиемасы 5 -
Барлығы 47 (24,7%) 16 (8,4%)

2 кесте – Науқастардағы өкпе қатерлі ісік үрдістерінің орналасуы

Жоғарыдағы кестеден көпшілік науқаста (84,1%), қа-
терлі ісік үрдісі оң жақ өкпенің жоғарғы бөлігінде орналас-
қанын байқауға болады. Бронх пен кеңірдекке реконст-
руктивтік-пластикалық операциялардан кейінгі қатерлі 
ісік үрдістерінің гистологиялық құрылымын талдау бары-
сында 154 (81,0%) науқаста ісіктің ең көп тараған гисто-
логиялық түрі, жалпақ жасушалы ісік анықталды. Қалған 

3 - кесте – Бронх пен кеңірдекке жасалған реконструктивтік пластикалық операциялардың көлемі

4 - кесте - Бронх пен кеңірдектің резекциясы мен пластикасының түрлері

лыми әдебиетке сүйенсек, мамандырылған кеуде хирур-
гиясының клиникаларында реконструктивтік-пластикалық 
операциядан кейінгі асқынулар орта есеппен 21,7%, өлім-
жітім 9,9%-ы құрайды (4). Біздің зерттеулеріміздің нәтижесі 
де осыған ұқсас, тұжырымдар 5-кестеде көрсетілген.

5 - кесте – Операциядан кейінгі асқынулар мен өлім-жітім
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Бронх пен кеңірдектің реконструктивтік-пластика-
лық операциясынан кейінгі ең қауіпті және көптеген жағ-
дайда өлімге алып келетін асқыну - анастомоздың тігіс 
жеткіліксіздігі болып табылады. Әдетте қолданылатын 
консервативтік шаралар бұл жағдайда жеткіліксіз болып 
табылады. Операциядан кейінгі пневмония, ателектаз, 
кеуде қуысына сұйықтықтың жиналуы сияқты асқыну-
лар да жиі кездеседі. Кеңірдек пен бронхтың пластика-
лық операциясы кезінде кеуде лимфа түйіндерінің ке-
ңейтілген сылынуы операциядан кейінгі асқынулардың 
өсуіне әкелген жоқ. Хилоторакс бір науқаста анықталды, 
жүргізілген консервативтік ем тиімді болды. Реконструк-
тивтік-пластикалық операциялардың алшақ нәтижелерін 
зерттеу кезінде, науқастардың өмір сүру көрсеткішінің 
жоғарылағаны байқалады. Операция кезінде сылынып 
алынған лимфа түйіндерде метастаздар болмаған жағ-
дайда, реконструктивтік лобэктомиялардан кейін 5-жыл-
дық өмір сүру көрсеткіші - 47,5%-ы құрайды, ал әдет-
тегі пневмонэктомиядан кейін - 31,6%. Аймақтық лимфа 
түйіндерінде метастаздар анықталса, лобэктомиядан 
кейін бұл көрсеткіш - 21,3%, ал пневмонэктомиядан кейін 
- 17,0%-ы құрады. Меншікті бақылауды талдау нәтижесін-
де төмендегідей қорытындыға келуге болады.

 Қорытынды. Біздің зертеулеріміздің нәтижесі бронх 
пен кеңірдектің бронхо-пластикалық операциялары өкпе 
қатерлі ісіктерінің, әсіресе кеңірдек бифуркациясында-
ғы ісіктерді хирургиялық жолмен емдеу мүмкіндіктерін 
кеңейтіп, арттыруға болатындығын көрсетті. Бұл опера-
циялар, төмен функционалдық қорлары бар науқастарды 
түбегейлі емдеумен қатар, олардың өмір сүру сапасын және 
ұзақтығын айтарлықтай жақсартады. Бронхты сына тәрізді 
немесе толықтай резекциялаумен жасалатын лобэктомия-
ның нәтижесі радикалды пневмонэктомиядан кем түспейді.
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Реконструктивно-пластические операции при 
раке легкого

Актуальность. Рак легкого занимает первые места во всем мире 
как причина онкологической заболеваемости и смертности. По дан-
ным канцер - регистра ежегодно выявляется  около 1,2 млн. новых 
случаев данного заболевания. Несмотря на усовершенствование 
диагности и лечения, результаты лечения до сих пор остаются  не-
удовлетворительными. В последнее время реконструктивно-пла-
стические операции при раке легкого развиваются в техническом 
аспекте и успешно внедряется в торакальную хирургию. 

Цель: анализ непосредственных результатов реконструк-
тивно-пластических операции с лимфодиссекцией.

Результаты. Отдаленные результаты реконструктивно-пла-
стических операций при раке легкого показывают улучшение общей 
выживаемости. При отсутствии метастазов в интраоперацион-
но удаленных лимфатических узлах, пятилетняя выживаемость 
после реконструктивных лобэктомий составила 47,5%, в то время 
как после пневмонэктомии аналогичный показатель составила 
31,6%. При наличии метастазов в регионарных лимфатических уз-
лах пятилетняя выживаемость после лобэктомий и пневмонэкто-
мий составила 21,3 % и 17,0 %, соответственно. 

Выводы. Анализ собственных наблюдений показывает воз-
можность повышения резектабельности при раке легкого, в част-
ности при распространении процесса на область бифуркации 
трахеи и расширение объема операций в виде лимфодиссекции 
без увеличения частоты послеоперационных осложнений. Рекон-
структивно-пластические операции на бронхах позволяют вы-
полнять долевые резекции вместо пневмонэктомии.

Ключевые слова: рак легкого, трахеобронхиальная хирургия, 
лимфодиссекция.
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Reconstructive-plastic surgery for lung 
cancer

Relevance. Lung cancer ranks first all over the world as a 
cause of cancer morbidity and mortality. According to the can-
cer-registry, about 1.2 mln. new cases of this disease are de-
tected annually. Despite the improvements in diagnostics and 
treatment, the treatment results are still unsatisfactory. Recon-
structive-plastic surgery for lung cancer is recently developing 
in the technical aspect and is being successfully introduced 
into thoracic surgery.

Purpose of the study: the analysis of outcome of recon-
structive-plastic surgery with lymph dissection.

Results. The long-term results of reconstructive-plastic sur-
gery in lung cancer showed an improvement in overall survival 
rates. The five-year survival rate after reconstructive lobecto-
my with no metastases in the intraoperatively removed lymph 
nodes was 47.5% vs. 31.6% after pneumonectomy. The five-
year survival rate after lobectomy and pneumonectomy with 
metastases in regional lymph nodes was 21.3% and 17.0%, 
respectively.

Conclusions. The analyzes of own observations allows in-
creasing the level of lung resection in particular when the pro-
cess is extended to the tracheal bifurcation area and expand-
ing the extent of operation in the form of lymph dissection 
without an increase in the frequency of postoperative compli-
cations. Reconstructive-plastic surgery on the bronchi allows 
performing fractional resections instead of pneumonectomy.

Keywords: lung cancer, tracheobronchial surgery, lymph 
dissection.


