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(57) Спосіб лікування раку тіла матки III  стадії,  що
включає розширену пангістеректомію, який відріз-
няється тим, що після розширеної пангістеректо-
мії в параметрії вставляють гумові трубчаті дре-
нажі, а на третю добу після операції через по-
ставлені дренажі вводять хіміопрепарати безпосе-
редньо в місця попереднього видалення лімфо-
вузлів.

Винахід відноситься до медицини, зокрема до
онкогінекології, і може бути використаний з метою
попередження розповсюдження пухлини в навко-
лишні тканини.

Найчастіше при раку тіла матки III стадії з ме-
тастазами в параметральні лімфовузли Т1,2,3 1М0
застосовується загальноприйнята методика: спо-
чатку виконують розширену пангістеректомію з на-
ступною поєднаною променевою терапією. В окре-
мих випадках при високодиференційованих аде-
нокарциномах застосовують гормонотерапію
(Я.В. Бохман, В.А. Прянишников, О.Ф. Чепчик.
Комплексное лечение при гиперпластических про-
цессах и раке эндометрия. - М.: Медицина, 1979. -
С. 185-186; В.К. Винницкая, Л.А. Баран, В.А. До-
бищенко. Злокачественные опухоли матки // Ком-
бинированное и комплексное лечение злокачест-
венных опухолей. - К .: Здоров'я, 1979. - С. 100-
117).

Недоліком відомого способу є те, що під час
видалення метастатичних вузлів із параметрію ра-
дикалізм їх видалення завжди знаходиться під
сумнівом.

В основу винаходу поставлене завдання по-
передити розповсюдження ракового процесу в па-
раметральний простір після хірургічного втру-
чання.

Поставлене завдання вирішується тим, що
проводять розширену пангістеректомію і в пара-
метрії вставляють гумові трубчаті дренажі, а на
третю добу після операції через поставлені дре-
нажі вводять хіміопрепарати безпосередньо в міс-
ця попереднього видалення лімфовузлів.

Спосіб здійснюється наступним чином: після
операції розширеної пангістеректомії на рівні ви-
конують пункцію шкіри з наступним проведенням
довгого м'якого затискача позаочеревинно з-під

круглих зв'язок в параметрій. В цей канал вводять
трубчатий дренаж, який розташовується нижнім
полюсом в обтураторній ямці. Після цього викону-
ють перитонізацію листками тазової очеревини, і
трубчаті дренажі залишаються розташованими по-
заочеревинно в правому і лівому параметрії.

В післяопераційному періоді на третю добу че-
рез поставлені дренажі вводять циклофосфан по
400 мг в кожний параметрій. Курсова доза складає
від 4 до 6 грам.

Суть запропонованого методу пояснюється
наступними клінічними прикладами.

Приклад 1
Хвора Мазурик О.І., 1936 р.н., жителька Че-

чельницького району, поступила в онкогінекологіч-
не відділення 22.04.1983 з діагнозом: Рак тіла мат-
ки. 26.04.1983 під час лапаротомії виявлено рак ті-
ла матки III стадії, метастази в параметральні лім-
фовузли. Проведено операцію: Розширена пангіс-
теректомія. Гістологія: N16 340-60 від 03.05.1983:
низькодиференційована аденокарцинома. Мета-
стази в лімфовузли правого параметрія.

В параметрії поставлені гумові дренажі. В піс-
ляопераційному періоді проводилась хіміотерапія
через гумові дренажі циклофосфаном в дозі
400 мг. Сумарна доза 4 грами.

Контрольний огляд в 1991 році - здорова.
Приклад 2
Хвора Пузирей О.П.,1927 р.н., жителька Мур.

Куриловецького району, поступила в онкогінеколо-
гічне відділення з діагнозом: Рак тіла матки,
18.04.1987. Під чаю лапаротомії було діагностова-
но рак тіла матки III стадії (метастази в лімфовуз-
ли параметрія). 20.04.1987 операція: Розширена
пангістеректомія. Гістологія N24233 від 26.07.1987:
сосочкова аденокарцинома з проростанням до се-
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рози, в лімфовузлах правого параметрія – мета-
стази раку.

В параметрії поставлені гумові трубчаті дре-
нажі. В післяопераційному періоді проводилась хі-
міотерапія через гумові дренажі циклофосфаном в
дозі 400 мг. Сумарна доза 4,8 грами.

Контрольний огляд в 1992 році - здорова.

Даний метод був застосований у 80 хворих ра-
кам тіла матки III  стадії.  Із цих хворих прожили
5 років - 74% жінок, 10 років - 44% жінок.

Таким чином, даний спосіб комплексного ліку-
вання раку тіла матки III стадії дозволяє покращи-
ти віддалені результати лікування у даної групи
хворих, тим самим подовжити їм життя.
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