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Винахід належить до медицини, а саме до урології та комбустіології і може бути 
використаний при проведенні операції з приводу відриву калитки при травмах або флегмоні 
Фурньє. 

Відомі способи передбачають занурення яєчок під шкіру живота, пахвинних областей та 
стегон (Чухриенко Д.П., Люлько А.В. Атлас операций на органах мочеполовой системы. М.: 5 

Медицина, 1972. - С. 309-312). 
Недоліком відомих способів є перерозтягування сім'яних канатиків з наступною атрофією 

яєчок. 
В основу винаходу "Спосіб транслокації яєчок в пахвинні канали при відриві калитки або 

флегмоні Фурньє" поставлено задачу уникнути перерозтягування сім'яних канатиків та створити 10 

оптимальні фізіологічні умови перебування яєчок. 
Поставлена задача вирішується способом, що передбачає мобілізацію сім'яних канатиків, 

розтин зовнішнього кільця пахвових каналів при малому діаметрі, переміщення сім'яних 
канатиків та яєчок в пахвинні канали, відновлення дефекту м'яких тканин мобілізованими 
залишками калитки. 15 

Спосіб транслокації яєчок в пахвинні канали при відриві калитки або флегмоні Фурньє 
здійснюється таким чином. У хворих з дефектом м'яких тканин калитки проводять мобілізацію 
залишків калитки, яєчок та сім'яних канатиків до зовнішнього кільця пахвинних каналів. Розтин 
зовнішнього кільця пахвинних каналів проводять при його невідповідності розмірам яєчок. 
Переміщують сім'яні канатики та яєчка в пахвинні канали. Залишками калитки ушивають рану. 20 

Дренування рани полівінілхлоридними трубками або гумовими випускниками. 
Приклад: Хворий С., 62 роки, медична карта № 11217 (фіг. 1), госпіталізований в опікове 

відділення з Шаргородської ЦРЛ 14.06.2011 р. з діагнозом: Гангрена Фурньє, інфекційно-
токсичний шок. Ішемічна хвороба серця, атеросклеротичний міокардіосклероз. Хворий 
оперований 05.07.2011 р. Операція - мобілізація залишків калитки, яєчок та сім'яних канатиків 25 

(фіг. 2) до зовнішнього кільця пахвинних каналів. Транслокація яєчок в пахвинні канали (фіг. 3). 
Ушивання рани мобілізованими залишками калитки (фіг. 4). 26.07.2011 р. хворий у задовільному 
стані виписаний додому (фіг. 5, фіг. 6). 

 
ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 30 

 
Спосіб транслокації яєчок в пахвинні канали при відриві калитки або флегмоні Фурньє, який 
полягає в тому, що після мобілізації залишків калитки, яєчок і сім'яних канатиків сім'яні канатики 
і яєчка переміщують в пахвинні канали та ушивають рану залишками калитки. 
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