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(57) Спосіб біопсії яєчка при некрозі пдатиди Мор-
ганы, що включає розріз білочної оболонки, вида-
лення пдатиди та зшивання білочної оболонки,
який відрізняється тим, що навколо ніжки пдати-
ди на білочну оболонку накладають кисетний шов,
потім за допомогою офтальмологічного скальпеля
під кутом 45° до середини по відношенню до ніжки
пдатиди виконують три розрізи довжиною 0,2-0,3
см у вигляді замкненого трикутника, викроюють з
паренхіми яєчка шматочок вагою 30-50 мг, вида-
ляють, обережно підтягуючи за тіло пдатиди, після
чого затягують кисетний шов

Винахід відносяться до медицини, зокрема до
хірурги та урології дитячого віку і може бути засто-
сований при лікувально - діагностичній тактиці в
разі видалення пдатиди Морганы (пдатиди яєчка)
з підлеглими тканинами з метою и біопсії

Відомий спосіб тестикулярної біопсії та заши-
вання білочної оболонки яєчка, при якому на межі
верхньої та середньої третини по передній повер-
хні яєчка, виконують поперечний розтин білочної
оболонки довжиною не більш як 0,5см Тканину,
вибухаючу в розріз, зрізають офтальмологічними
ножицями, після взяття матеріалу для морфологі-
чного дослідження на розріз накладають вузлові
шви (Клиническая морфология в урологии и не-
врологии // под ред А М Романенко - К Здоро-
в'я, 1990 - 192 с, А П Ерохин, С И Воложин
Крипторхизм -М ТОО "Люкс-арт", 1995 -С 190 -
207)

Однак, втих випадках, коли з метою морфоло-
гічною дослідження пдатида Морганы видаляєть-
ся з підлеглими тканинами, ВІДОМІ способи опера-
ційної біопсії та зашивання білочної оболонки не
забезпечують атравматичного взяття матеріалу та
адекватного зшивання білочної оболонки Оскільки
рана має вигляд неправильної геометричної фігу-
ри, а не прямої лінії, як при звичайній біопсії, за-
безпечення місцевого гемостазу потребує накла-
дання 2 - 3 щільних швів

В основу винаходу "Спосіб біопсії яєчка при
некрозі пдатиди Морганы" поставлене завдання

шляхом спеціального розрізу білочної оболонки і
накладання кисетного шва забезпечені атравмат-
нчне взяття морфологічного матеріалу при вида-
ленні пдатиди Морганы та повноцінне і адекватне
зшивання білочної оболонки яєчка

Поставлене завдання здійснюється способом
біопсії яєчка, що включає розріз білочної оболон-
ки, видаленні пдатиди та зшивання білочної обо-
лонки, в якому згідно з винаходом навколо ніжки
пдатиди на білочну оболонку накладають кисет-
ний шов, потім за допомогою офтальмологічного
скальпелі під кутом 45° до середини по відношен-
ню до ніжки пдатиди виконують три розрізи дов-
жиною 0,2 - 0,3см, що утворює замкнений трикут-
ник, викроюють з паренхіми яєчка шматочок вагою
30-50мг, видаляють, обережно підтягуючи за тіло
пдатиди, після чого затягують кисетний шов

На кресленнях зображені основні етапи вико-
нання видалення пдатиди з взяттям морфологіч-
ного матеріалу та зашиванням білочної оболонки
яєчка за допомогою кисетного шва

На кресленнях зображені етапи способу біопсії
яєчка при некрозі пдатиди Морганы

Фіг 1 - Нанесення кисетного шва навколо ніжки
пдатиди Морганы,

Фіг 2 - Нанесення трикутного розрізу для вико-
нання біопсії,

Фіг 3 - Видалення пдатиди Морганы з морфо-
логічним матеріалом,

Фіг 4 - Затягування кисетного шва
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Спосіб здійснюється слідуючим чином Навко-

ло ніжки гідатиди на білочну оболонку накладають
кисетний шов За допомогою офтальмологічного
скальпеля під кутом 45° до середини по відношен-
ню до ніжки гідатиди виконують три розрізи дов-
жиною 0,2 - 0,3см у вигляді замкненого трикутни-
ка, з паренхіми яєчка викроюють шматочок вагою
ЗО - 50мг Отриманий морфологічний матеріал
видаляють, обережно підтягуючи за тіло гідатиди
Навколо дефекта білочної оболонки затягують
кисетний шов

Приклад X, 13 років історія хвороби № 3528,
знаходився на стаціонарному лікуванні в ДХВ № 2
ВОДКЛ з 8 05 01 по 17 07 01, з приводу хронічного
орхоепідидиміту зліва, вторинного запалення гіда-
тиди Морганы, кистозної зміни гідатиди головки
придатку 8 05 01 виконано оперативне втручання
ревізії лівої половини мошонки, в результаті якої

було виявлено хронічне запалення яєчка та його
придатку, а також вторинно змінену пдатиду Мор-
ганы Перед видаленням гідатиди, навколо неї
накладено касетний шов В подальшому виконано
трикутний розріз навколо ніжки гідатиди Тіло
останньої з підлеглим морфологічним матеріалом
видалено з операційної рани Затягнуто кисетний
шов Перевірка на гемостаз, сухо Елементи сім'я-
ного канатика блоковано 2мл 0,25% розчину ново-
каїну з антибіотиком Операційна рана дренована
гумовим випускником, зашита до дренажу Пов'яз-
ка Суспензорії

Запропонований спосіб дозволяє видалити п-
датиду Морганы, атравматично взяти тканини яєч-
ка для морфологічного дослідження, швидко та з
найменшою крововтратою зашити білочну оболон-
ку яєчка
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