
 

 

 

Лекція №6. 

 

Тема: ”Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та 
органів сечової та статевої систем.” 

                                                            

План лекції. 

1.Загальні відомості про  сечостатеву систему. 

2.Особливості дослідження хворих з захворюваннями сечових і статевих 

органів. 

3.Ушкодження органів сечової і статевої систем. 

4.Гнійно-запальні захворювання нирок і сечового міхура. 

5.Нирковокам'яна  хвороба. 

6.Аденома простати (передміхурової залози). 

7.Пухлини нирок. 

8.Пухлини сечового міхура. 

9.Пухлина яєчка. 

10.Пухлина статевого члена. 

 

 

1.Актуальність теми: 
  

В своїй щоденній практиці медичному працівнику приходиться мати справу з 

урологічними хворими. Для їх лікування потрібна наявність глибоких знань 

клінічної картини травм, різних захворювань нирок і сечового міхура, 

використання спеціальних методів лабораторного і інструментального 

дослідження хворих. Досконале вивчення студентами сучасних методів 



дослідження, знання методики підготовки і участь медичної сестри в їх 

проведенні має важливе значення в покращенні діагностики і лікування 

урологічних хворих. 

 

 

 
 

  

 

 

Зміст лекційного матеріалу. 

1.Особливості дослідження хворих з захворюваннями сечових і 

статевих органів. 

Оцінка медичною сестрою стану сечостатевої системи. 

Хворим, яких приймають у відділення з різними хірургічними 

захворюваннями й ушкодженнями, необхідно провести дослідження 

сечостатевої системи. Особливо старанно обстежують осіб, яких 

госпіталізують у хірургічне відділення з захворюваннями сечовидільної 

системи або з дизуричними розладами та змінами у сечі. 

 

Пальпацію нирок проводять на спині, на боці в напівзігнутому положенні 

хворого. Найкраще це робити бімануально (двома руками) в положенні 

хворого на спині з напівзігнутими і злегка відведеними ногами. Якщо в 

такому положенні нирку не вдається пропальпувати, то хворого обстежують 

у положенні на боці або у вертикальному положенні сидячи або стоячи. 

 

При огляді звертають увагу на наявність можливого набряку в поперековій 

ділянці і в ділянці сечового міхура. При запаленні приниркової клітковини, 

пухлинах, гідро- і піонефрозі може спостерігатися випинання в поперековій 

ділянці, при затримці сечі – переповнений і збільшений сечовий міхур над 

лобком. 



 

При багатьох захворюваннях нирок визначають позитивний симптом 

Пастернацького – біль при постукуванні в поперековій ділянці над ураженою 

ниркою. Слід пам’ятати, що болючість у поперековій ділянці може виникати 

також при гострому панкреатиті і позаочеревинному апендициті. 

 

Під час пальпації нирок слід, насамперед, виключити їх збільшення і 

рухомість. Хворі з рухомою (блукаючою) ниркою нерідко помилково 

потрапляють у хірургічне відділення з приводу гострого апендициту або 

печінкової коліки. 

 

При пальпації за ходом сечовода можна виявити різку болючість у разі 

наявності конкремента (каменя) або його запалення. 

 

При затримці сечі сечовий міхур збільшується і може пальпуватися у вигляді 

болючого балоноподібного утворення, що досягає до пупка. Збільшений 

сечовий міхур іноді помилково вважають за пухлину черевної порожнини, 

кісту або заворот кишок. Тому в осіб з гострими хірургічними 

захворюваннями черевної порожнини, яких приймають у відділення із 

затримкою сечі, необхідно обов’язково виконувати катетеризацію сечового 

міхура. 

 

Визначення стану передміхурової залози, сім’яних пухирців і задньої стінки 

сечового міхура проводять за допомогою ректального (через пряму кишку) 

дослідження. 

 

При огляді і пальпації калитки звертають увагу на її форму, еластичність 

шкіри, набряклість, наявність яєчок, їх величину, контури. Далі обстежують 

придатки яєчка, їх величину, стан сім’яного канатика і його вен. 

 



Спеціальні методи дослідження (цистоскопія, хромоцистоскопія, екскреторна 

урографія) використовують за показаннями при захворюваннях і 

ушкодженнях сечовидільної системи. 

2.Ушкодження органів сечової і статевої систем. 

Травми органів сечостатевої системи не часто бувають ізольованими.                                                     

Найбільш часта причина— закрита травма живота.  

Типи травм нирки: 

 контузії, розриви мозкового шару, мисок, 

 повний відрив нирки або пошкодження судинного пучка. 

 Найбільш часта першопричина важких ізольованих, поєднаних або 

комбінованих уражень нирок — вулична або транспортна травма, падіння з 

висоти, рідше — вогнестрільні і ножові поранення. 

Пошкодження нирок. 
Класифікація в залежності від об'єму пошкодження і тяжкості 

травми: 
 

 Малі пошкодження: не  потребують хірургічного втручання. 

 Забій нирок (80% травм нирок). 

 Субкапсулярні гематоми і поверхневі рани кіркового шару. 

 Важкі травми вимагають раннього хірургічного втручання. 

 Глибокі рани, що досягають миски. 

 Множинні рани і розриви. 

 Пошкодження судин (при закритій травмі нирок в 1% випадків). 

Якщо стан хворих стабільний, то локалізацію пошкодження можна 

визначити з допомогою екскреторной урографії. На урограммах відзначають 

відсутність ознак кровотоку в травмованій нирці (німа нирка) і/або затікання 

контрастної речовини за межі органу. 

Для збереження нирки необхідні своєчасна діагностика і лікування. 

Клінічна картина.  



 Незалежно від тяжкість пошкодження і його наслідків найбільш 

частий прояв -гематурія.  

 Болі в животі, слабкість, шок — інші характерні симптоми, здатні 

імітувати гострий живіт або ниркову кольку. 

 Можливий розвиток локальних набряків попереку. 

 Помилковий гострий живіт, макрогематурія і пальпована або 

визначувана при УЗІ урогематома -наїбільш яскраві ознаки важкої 

травми нирок. 

 При відриві нирки спостерігаються вказані симптоми, але без 

гематурії. 

 

 

Діагностика. 

1.УЗД. 

2.Урографія.( Екскреторная найбільш інформативна). 

3.Ангіографія судин нирки незамінна при виявленні їх пошкодження. 

4.КТ достовірно визначає пошкодження паренхіми. 

Ускладнення.  

1.Пізня кровотеча. 

2.Урінома (кіста, що містить мочу). 

3.Перінефральний абсцес, 

 4.Обструкція сечоводу, пов'язана з формуванням згустка або рубця. 

 5.Артеріальна гіпертензія. 

Лікування і прогноз. 

 Консервативне, виключаючи розриви судин з розвитком масивної кровотечі. 

У важких випадках потрібне хірургічне втручання. Останнє показане в всіх 

випадках, коли на екскреторних урограмах визначаються німа нирка, 

затікання контрастної речовини за межі сечових шляхів і наростаюча 

урогематома. 



Пошкодження сечового міхура. 

Клінічна картина. 

Пошкодження сечового міхура часто поєднується з переломами тазових 

кісток 

При об'єктивному дослідженні визначають біль при пальпації живота, 

напруження черевних м'язів. 

Діагностика.  

При оглядовій рентгенографії виявляють супутній перелом тазових кісток. 

 Найчіткіші ознаки розриву сечового міхура визначають при ретроградній 

цистографії. 

 

Сечовий міхур заповнюють контрастною речовиною (в межах 300 мл) 

Рентгенографію виконують при наповненому сечовому міхурі і надалі його 

спорожненні. Визначають сліди контрасту поза органом (у черевній 

порожнині, порожнині малого тазу). 

Лікування.  

Через сечовипускальний канал в пошкоджений сечовий міхур вводять 

катетер. У випадку внутрішньоочеревинного розриву органу проводять 

ушивання стінки сечового міхура і епіцистостомію. 

Пошкодження сечовипускального каналу (травма вершників). 

 

Клінічна картина.  

Класичні ознаки: 

 виділення крові з сечовипускального каналу; 

 набряк, синці м'яких тканин промежини; 

 утруднене сечовипускання; 

 пальповані інфільтрат, гематома в нижніх відділах живота; 

 супутній перелом тазових кісток. 



Діагностика.  

 Переважно ретроградна уретрографія. Катетеризація уретри загрожує 

повним її розривом. 

Лікування.  

Якщо діагностовано пошкодження сечовипускного каналу, потрібно 

виконати епіцистостомію як перший і невідкладний етап лікування з 

послідуючим відновленням прохідності уретри. Вигідніший метод лікування 

травматичного разриву- первинний шов сечовипускного каналу. 

Пошкодження калитки і яєчок.  

Травма традиційно проникаючого характеру або тупа. 

 

 

Клінічна картина. 

 

 Біль в області травми. При огляді визначають набряк, гіперемію шкіри, 

гематому. 

Діагностика - УЗД. 

Лікування. 

Консервативне лікування проводять в випадку збереження яєчок, відсутності 

негативної динаміки в клініці 

Хірургічна обробка: 

 тканини калитки відновлюють, рану зашивають, залишаючи дренаж. 

Показання: 

 

 прогресуюча гематома; 

 розтрощування яєчок; 

 рана калитки проникає глибоко за м'язову оболонку (tunica dartos). 



 
3.Гнійно-запальнізахворювання нирок і сечового міхура. 

 

Пієлонефрит гострий. 
Гострий пієлонефрит - це гостра інфекційно-запальна хвороба тканини нирок 

і чашечно-мискової системи нирок. Він може бути первинним або 

розвиватися що на фоні вже існує іншого захворювання нирок. 

Причини. 

Існує два шляхи проникнення інфекції.  

Висхідний шлях по сечовивідних шляхах є найбільш поширеним. При цьому 

бактерії ретроградно потрапляють з сечового міхура через сечовід в ниркову 

миску і паренхіму. Колонізація промежини кишковими ентеробактеріями 

передує епізоду розвитку гострого пієлонефриту.  

Другий шлях проникнення інфекції - це гематогенне розповсюдження, воно 

зустрічається рідше. Зазвичай при всьому цьому є інший екстраренальний 

осередок інфекції, наприклад туберкульоз і стафілококова септицемія. 

 Чинники, сприяючі розвитку гострого пієлонефриту:  

обструкція сечовивідних шляхів, міхурно-сечовідний рефлюкс, камінь нирки, 

нейрогенний сечовий міхур, цукровий діабет, порушення загальної опірності 

організму (імуносупресія), природжені аномалії, вагітність, тривале 

дренування катетером. 

Симптоми. 

 

Гострий пієлонефрит найчастіше починається лихоманкою із збільшенням 

температури до 39º і вище, незабаром виявляються болі в попереку. 

Непостійно спостерігається прискорене і хворобливе сечовипускання, що 

майже завжди свідчить про запалення сечового міхура і уретри, що 

приєдналося. 

Діагностика. 



Діагноз гострого пієлонефриту встановлюється тільки в стаціонарі за 

наслідками комплексного обстеження з урахуванням лабораторних даних, а 

при потребі - і інструментальних досліджень. 

Лікування. 

Основне місце в лікуванні гострого пієлонефриту займає антибактеріальна 

терапія. При правильному лікуванні гострий пієлонефрит вдається зупинити в 

перші дні захворювання.  

При ефективному консервативному лікуванні антибактеріальні продукти 

призначають на період не менше 4-6 тижнів із зміною через 7-10 днів, не 

дивлячись на те, що загальні і місцеві прояви, також зміни в сечі можуть 

зникнути через декілька днів.  

Надалі доцільно дотримувати спосіб життя з обмеженням фізичного 

навантаження, попереджати охолоджування і простудні захворювання. 

 

При неефективному антибактеріальному лікуванні гострого пієлонефриту, що 

виявляється наростаючим токсикозом, різкими болями в області нирок, також 

при розвитку анурії, підозрі на закупорку сечоводу, при визначуваній на око 

піурії, карбункулі нирки, паранефриті, некрозі ниркових сосочків - необхідні 

термінова консультація лікаря і, ймовірно, оперативне лікування з метою 

боротьби із запально-гнійним процесом в ураженій нирці і запобігання його 

розповсюдженню на здорову нирку. 

Цистит. 

 

Цистит - це запалення сечового міхура. Цистит є одним з найпоширеніших 

запальних захворювань сечостатевих органів. Хворіють на цистит в 

основному жінки. Це пов'язано з визначеними анатомічними особостямі 

жіночого організму - у жінок сечовипускальний канал короткий і широкий, і 

по ньому інфекція потрапляє в сечовий міхур значно легше, ніж у чоловіків. 

Що ще сприяє виникненню циститу? 

 

Насамперед, це не дотримання правил гігієни, зокрема гігієни статевого 

життя: 



 коли партнери переходять безпосередньо від анального статевого акту 

до вагінальному; 

 коли жінка неправильно підтирається надалі дефекація (жінці 

підтиратися потрібно тільки спереду назад); 

 коли жінка не часто міняє тампони або прокладки під час місячних. 

 при носінні тісного і щільного одягу, колготок, нижньої білизни в 

перебігу тривалого проміжку часу; 

 при недотриманні режиму сечовипускання. Жінка зобов'язана мочитися 

не менше 5 разів щодня. Інфекція легко потрапляє в сечовий міхур, 

якщо проміжок між сечовипусканнями дуже довгий; 

 

Чоловіки захворюють циститом значно рідше за жінок і, як правило, тільки 

при хронічному запаленні сусідніх органів (передміхурової залози, 

кишечника, сечовипускального каналу, яєчка і його придатка). 

Клінічні прояви. 

 

Захворювання починається гостро.  

Головний його прояв - часте і хворобливе сечовипускання. Іноді хворим 

доводиться мочитися через 15-20хв.  

Під час сечовипускання, а іноді і поза ним, посилюються болі в надлобковій 

області. Для початку сечовипускання потрібно буде докласти певні зусилля, а 

в кінці його може з'являтися декілька крапель крові. Сеча може ставати 

каламутною. 

У важких випадках захворювання підвищується температура, з'являється 

нудота, блювота, моча стає непрозорою, з молочним відтінком. 

Діагностика. 
 

При циститі уролог традиційно проводить тільки одне дослідження (окрім 

звичайних тестів крові і сечі) - цистоскопію. 

 Сечовий міхур при всьому цьому наповнюється спеціальною рідиною і в 

нього вводиться цистоскоп - спеціальний оптичний пристрій, який дозволяє 



оглянути сечовий міхур зсередини. Ця процедура при циститі неприємна, але 

безболісна, особливо якщо доктор використовує знеболюючі засоби. 

Лікування. 
 

Лікування полягає в постільному режимі хворого, вживанні великої кількості 

рідини і виключенні з їжі смажених, гострих, пряних, маринованих продуктів.  

Проводиться курс антибактеріальної терапії, іноді призначають фізіотерапію. 

Гідронефроз. 

Гідронефроз - повне або часткове розтягування миски і чашок сечею 

унаслідок перешкоди до її спорожнення. 

 Причини можуть бути різними;  

камені нирок, сечоводів, пухлина, перегин сечоводу і так далі При затримці 

сечі розтягується миска, ниркова тканина атрофується і замість нирки 

з'являється порожнина, заповнена сечею. Гідронефроз може бути 

природженим і придбаним. 

Симптоми і перебіг гідронефрозу. 

 З'являються сильні болі в поперековій області на тлі «повного здоров'я», 

рідше - тупі болі, іноді блювота, слабкість. У поперековій частині хвороблива 

припухлість або ж напруга м'язів. Ці явища тримаються від декількох годин 

до діб, надалі зникають, супроводячись посиленим діурезом - виділенням 

великої кількості сечі. З приєднанням інфекції підвищується температура, 

погіршується загальний стан, обтяжений піонефрозом або циститом.  

Лікування гідронефрозу.  

Полягає в усуненні причин гідронефрозу. При значній зміні нирки вдаються 

до її видалення. При цьому потрібно буде обов'язково переконатися в 

хорошому стані іншої нирки. 

Піонефроз. 

  

Піонефроз є термінальною стадією гнійно-деструктивного процесу в нирці 

внаслідок пієлонефриту. 



 При цьому нирка перетворюється в мішок, заповнений гноєм, сечею і 

продуктами тканинного розпаду. Гнійний процес в нирці поширюється на 

фіброзну капсулу органу. Паранефральна клітковина при цьому піддається 

рубцево-склеротичним змінам, щільно спаяна з ниркою і оточуючими 

органами, що створює труднощі при оперативному лікуванні.Найчастіше 

піонефроз виникає при сечокам'яній хворобі і супутньому пієлонефриті. 

Важливе значення в розвитку цього захворювання відіграє порушення 

відтоку сечі з ураженої нирки, що є провідним чинником в прогресуванні 

гнійно-деструктивних змін і скупченні гною в ураженому органі. Буває також 

туберкульозний піонефроз. 

 

 

Симптоматика. 
 

Складається з постійної тупої ниючої болі в ділянці нирок, слабкості, 

субфебрильної температури тіла, схуднення. 

 Деякі пацієнти відзначають виділення мутної сечі. 

 Періодично виникають періоди загострення, коли посилюється біль, 

підвищується температура тіла, виникає лихоманка. При цьому зникає 

помутніння сечі. 

 Періоди загострень пов'язані з оклюзією сечоводу і порушенням відтоку сечі 

і гною з ураженої нирки. 

Діагностика.  
 

При пальпації визначається збільшена, малорухлива, помірно болюча нирка.  

Лабораторно виявляються лейкоцитоз, анемія, гіпопротеїнемія, виражена 

піурія. 

При УЗД уражена нирка виглядає як одно-або багатопорожнинні утворення з 

тонкою паренхімою, заповнені неоднорідним вмістом,який  як правило 

включає конкременти. 

 На екскреторних урограммах уражена нирка контрастну речовину не 

виділяє. 



 При КТ грубі деструктивні зміни в чашково-мискової системі і паренхімі 

нирки при піонефрозі виявляються найбільш виразно. 

 При цистоскопії може бути відзначено виділення мутної сечі або густого 

гною з гирла сечоводу ураженої нирки, як пасти з тюбика. 

Лікування 

Тільки хірургічне. 

 При задовільному стані хворого виконується нефректомія. 

 При наявності явищ вираженій інтоксикації і тяжкому стані хворого першим 

етапом виконується черезшкірна пункційна нефростомія, після чого 

проводиться антибактеріальна, протизапальна і дезінтоксикаційна терапія. 

Після поліпшення стану хворого можливе виконання нефректомії. 

Ускладнення: 

 прорив гною в паранефральну клітковину з розвитком паранефрита, 

 уросепсис, 

 амілоїдоз протилежної нирки. 

Прогноз після нефректомії сприятливий, хоча існує небезпека розвитку 

хронічного пієлонефриту в нирці, яка залишилася. 

4.Нирковокам'яна хвороба. 

Нирковокам'яна хвороба - одна з найбільш частих хвороб нирок. 

Камені, що займають всю ниркову миску, називаються кораловидними. У 65-

75 % випадків зустрічаються кальцієві камені, в 15-18 % - змішані, такі, що 

містять фосфат магнію, амонія і кальцію, в 5-15 % - уратні. 

 Негативну роль в їх виникненні грають порушення обміну солей в 

організмі, також інфекція і зміна сечовидільної функції нирок і сечовивідних 

шляхів. 

Утруднений відтік сечі з ниркової миски при закупорці каменем 

сечоводу викликає гострий біль в попереку - ниркову кольку. 

Клініка. 

Класичними ознаками є біль, дизурія, кров в сечі,відходження каменів, 

збільшення температури. 



 Можливо тривалий безсимптомний перебіг захворювання. 

 Ниркова кольки може бути першим її проявом, зустрічається у 2/3 

хворих, найчастіше при рухомих каменях невеликих розмірів, особливо в 

сечоводах. 

 Біль в попереку з'являється раптово, буває дуже інтенсивною, 

зміщується по ходу сечоводів в пахову область.                                                                   

На висоті нападу може виникнути нудота, блювота, затримка стільця, 

помилкові позиви до сечовипускання. При нирковій коліці з’являється 

слабкість, серцебиття, спрага, сухість в роті, збільшення 

температури,лихоманка. У сечі - лейкоцити, еритроцити, білок, в крові 

підвищується чисельність лейкоцитів.                                                             

Розпізнавання грунтується на виявленні каменів при ультразвуковому 

дослідженні і внутрішньовенній урографії. 

Лікування . 

Включає консервативну терапію (дієта, медикаменти, дроблення 

каменів ультразвуком) і хірургічну тактику (витягання каменів). При 

неускладненій сечокам'яній захворювання важливе дотримання дієти з 

достатнім змістом білків, жирів і вуглеводів, з добовою кількістю рідини 1,8-

2 літри. При сечокислому діатезі рекомендується молочно-рослинна їжа з 

обмеженням м'ясних продуктів. Протипоказані смажене м'ясо, м'ясні і рибні 

консерви, печінка, перець, гірчиця, алкоголь. При оксалатному діатезі 

виключають каву, какао, міцний чай, шпинат; при фосфатному і кальцієвому 

- молочні продукти, яйця, обмежують картоплю, боби. При уратном діатезі 

потрібне вживання лимонного соку, лужних мінеральних вод, медикаментів 

(уроліт, магурліт, блемарен і так далі). При фосфатних каменях потрібне буде 

підкислення сечі (аскорбінова кислота, метіонін, хлорид амонія, соляна 

кислота, марена фарбувальна, мелене сім'я дикої моркви). Застосовують 

відвари польового хвоща, кукурудзяних рильцев, листя берези і евкаліпта, 

споришу, звіробою, плодів ялівцю, коріння петрушки, нирковий чай, 

журавлинний і брусничний морс. З медикаментів добре діють цистенал, 

авісан. Під час нападу ниркової коліки призначають теплові процедури 

(грілка, ванна), застосовують спазмолітики, анальгетики. У разі 

неефективності - хірургічний метод. В період ремісії вірогідне санаторно-

курортне лікування.  

5.Аденома простати (передміхурової залози). 



 

Термін «аденома простати» означає, що в простаті з'являється 

маленький вузлик (або вузлики), який росте і поступово здавлює 

сечовипускальний канал. Якби сечовипускальний канал не проходив крізь 

передміхурову залозу, то хвороба взагалі ніяк не виявлялося б. А так у 

хворих аденомою чоловіків порушується сечовипускання, що і є основним 

проявом захворювання. Аденома простати має доброякісне зростання, тобто 

не дає метастазів (не розповсюджується в інші органи). 

 

 

 

 

 

Причини захворювання. 

 

 Причини розвитку аденоми передміхурової залози на 

сьогоднішній день до кінця не з'ясовані.  

 Вважається, що аденома передміхурової залози є одним з проявів 

чоловічого клімаксу. 

 Таким чином, захворіти аденомою простати ризикує кожен 

немолодий чоловік. 

 Не виявлено достовірному зв'язку між виникненням аденоми 

передміхурової залози і статевою активністю, сексуальною 

орієнтацією, вживанням тютюну і алкоголю, перенесеними 

запальними і венеричними захворюваннями статевих органів. 

 

Симптоми. 

 

Як вже було сказано, хвороба виявляється переважно розладами 

сечовипускання. 



 Вважається, що хвороба починається в той момент, коли 

сечовипускання, особливо з наповненим сечовим міхуром, перестає 

приносити задоволення. 

 У ідеалі чоловіки повинні звертатися до лікаря саме у цей момент.  

Через деякий час сечовипускання стає прискореним, менше вільним, 

менше інтенсивним. Струмінь сечі стає слабкішим, чисельність сечі, що 

виділяється за один раз, скорочується. У хворого з'являється потреба встати 

1-2 рази вночі, чого раніше ніколи не спостерігалося. 

 Ще один прояв аденоми на цій стадії - поява таких сильних позивів до 

сечовипускання, що хворий не може його відстрочити навіть на короткий 

час. На жаль, майже всі чоловіки розглядають ці явища як вікові або 

зв'язують їх ще з чим-небудь і не звертаються до лікаря. 

 

Лікування. 

 

Може бути: 

 Медикаментозним; 

 неоперативним ; 

  оперативним. 

 

Медикаментозне лікування ефективне лише на перших стадіях 

захворювання, коли хворий може вільно мочитися і сеча виводиться з 

сечового міхура повністю. 

 В даний час існують продукти, які дозволяють не тільки полегшити 

перебіг захворювання, але і зменшити об'єм збільшеної залози. Проте ці 

продукти повинні використовуватися строго за призначенням лікаря після 

проходження повного обстеження. 

 Оперативні методи лікування аденоми передміхурової залози - 

найефективніші на сьогоднішній день. 

 При не дуже запущеному захворюванні може бути виконана 

трансуретральна резекція простати (ТУР) - тобто видалення аденоми 



передміхурової залози через сечовипускальний канал. Це найменше 

травматічная операція.  

6.Пухлини нирок. 
 

Рак нирки. 

 

Пухлини нирки у дорослих виявляють порівняно не часто, складаючи 

2—3% всіх новоутворень. 

 Переважний вік хворих 55—60 років/ 

 Етіологія пухлин нирки вивчена недостатньо. 

 Появі атипових кліток сприяють хімічне забруднення навколишнього 

середовища, куріння, застосування гормональних продуктів і цитостатиків, 

опромінювання, вірусоносительство, нітрозаміни і ароматичні аміни. 

Генетичні аспекти 

Клінічна картина. 

 Пухлина нирки тривалий час протікає безсимптомно. 

Класична тріада: 

 пальпована пухлина; 

 макрогематурія; 

 болі в попереку або животі.  

Реєструють на пізніх періодах раки нирки і спостерігають лише в 5% 

випадків. 

 Набагато частіше відзначають 1 або 2 з цих симптомів. 

Крім класичної тіади спостерігається: 

 Підвищення температури тіла іноді може бути єдиним симптомом 

пухлини нирки. Хворі з лихоманкою невиясненого походження 

повинні піддаватися детальному урологічному обстеженню 

 Втрата маси тіла (у 30%) 

 Нездужання, нічні поти і анемія (15—30% хворих) 



 Метастазування. Для ракових пухлин нирки характерно швидке 

метастазування в легені, кістки, печінку, головний мозок і інші області. 

 

Діагностика. 

1.Загальний тест сечі: виявляють гематурію 

2.Цитологічне дослідження сечі цінне при діагностиці пухлин сечоводу і 

ниркової миски. Піддають дослідженню зразки сечі, отримані при 

катетеризації, або соскоби з стінки сечових шляхів, узяті при цистоскопії 

3.Урографія. Екскреторна точніша: виявляють дефект заповнення чашок .  

УЗД: виявляють присутність пухлинної тканини (інфільтрат, не створюючий 

тіні).  

Лікування.  

1.Радикальна нефректомія з видаленням лімфатичних вузлів. 

Хірургічний доступ при операціях — люмботомія або лапаротомія. 

Нефректомія показана в всіх випадках, коли пухлина технічно видалима, 

інтактна інша нирка. 

Прогноз 

I стадія. 5-річна виживаність — 67%, 10-річна -49% 

II стадія. 5-річна виживаність — 59%, 10-річна — 34% 

III стадія. 5-річна виживаність — 30%, 10-річна — 19% 

IV стадія. 5-річна виживаність — 7%, 10-річна — 2%. 

7.Пухлини сечового міхура. 

 

І доброякісні, і злоякісні пухлини сечового міхура складають 4 відсотки від 

всіх пухлин взагалі. Питання про причини виникнення пухлин сечового 

міхура залишається до цих пір невиясненим повністю.  

Частіше за пухлини сечового міхура з'являються у чоловіків.  



Як виявляється рак сечового міхура? 

 

Найбільш частою ознакою пухлин сечового міхура є виділення крові з сечею 

(гематурія). 

 Зазвичай з'являється кров без видимих причин, на тлі нормального 

самопочуття.  

Тривати гематурія може декілька годин,потім може припинятися, а потім 

виникати наново.  

Іноді, чисельність крові, що втрачається, не велика і гематурія визначається 

тільки за даними клінічного тесту сечі. 

 На жаль, поява крові в сечі може бути вже ознакою запущеної пухлини.  

Проростаючи в стінку сечового міхура, рак викликає порушення діяльності 

цього органу, що виявляється появою болів під час сечовипускання або 

постійно. Посилюються болі в кінці сечовипускання. При запущеному раку 

болі постійні, болісні, віддають в промежину, в область лобка, задній прохід, 

у чоловіків - в калитку. При розпаді пухлини приєднується інфекція, яка 

викликає явища циститу.  

Пухлина може закупорювати вхід сечоводу в сечовий міхур. В результаті 

цього виникає порушення відтоку сечі, розширення сечоводів, мисок нирок. 

Може розвиватися пієлонефрит, а при довгій течії - гідронефроз і 

виключення функції нирки.Рак сечового міхура розповсюджується по 

лімфатичних і кровоносних судинах в інші органи, викликаючи їх ураження.  

Діагностика 

 

Основним методом діагностики пухлин сечового міхура, у тому числі і раку, 

є цистоскопія - ендоскопічне дослідження.  

Через сечовипускальний канал вводиться тонка металева трубка, через яку 

оглядають сечового міхура. Також проводиться дослідження осаду сечі, в 

якому можна виявити ракові клітки. Дослідження пухлини до операції 

проводять за допомогою спеціального цистоскопу. Під час дослідження 

береться шматочок тканини.  



Велике значення в діагностиці грають рентгенологічні дослідження. 

Контрастні речовини вводяться внутрішньовенно, надалі чого виконують 

знімки сечового міхура, на яких може визначатися пухлина. Контрастні 

речовини можуть вводитися і через сечовипускальний канал.  

Лікування 

 

Основним методом лікування пухлин сечового міхура, у тому числі і раку, є 

оперативне втручання. 

 Як додаткові методи використовується хіміотерапія, променева терапія.  

Невеликі доброякісні пухлини видаляють за допомогою ендоскопічної 

техніки. При неможливості такого видалення виконують операції через 

розрізи в надлобковій області. Видалення повністю або частково сечового 

міхура проводять при раку. При повному видаленні сечового міхура, 

сечоводи ушивають в передню черевну стінку. За допомогою спеціальних 

мішків, що прикріплюються до місць виведення сечоводів, проводиться 

відтік сечі.  

 

Променева терапія і хіміотерапія дозволяють поліпшити результати 

хірургічного лікування, а при запущених пухлинах, іноді дозволяють 

стабілізувати стан хворого.  

8.Пухлина яєчка. 
 

Яєчко складається з безлічі оболонок, які утворені різними тканинами. З 

кожної представленої тканини можуть виникати пухлини, цим і пояснюється 

різноманіття злоякісних пухлин яєчка.  

Серед пухлин найчастіше зустрічається семінома.  

Як часто виникає рак яєчка і що привертає до її розвитку? 

 

Рак яєчка найчастіше виникає у чоловіків у віці 15-40 років.  

Існує три піки частоти виникнення раки яєчка: 



 до 10 років, 

 в 20-40 років 

 після 60 років. 

 Рак яєчка складає приблизно 2% всіх новоутворень у чоловіків Це одна з 

«наймолодших» пухлин. 

 

Kріпторхизм - стан, коли в ході внутрішньоутробного розвитку або перших 

місяців життя яєчко не опускається в калитку, залишаючись в черевній 

порожнині або в паховому каналі. 

 

При крипторхізмі рак зустрічається в 10 разів частіше у хворих з яєчками, що 

не опустилися.  

Симптоми раки яєчка. 

 

Симптом, який найчастіше примушує звернутися чоловіка до лікаря, є 

присутність новоутворення в калитці. Новоутворення це виявляється, як 

правило, випадково.  

Діагностика. 

 

 Діагностика пухлин яєчка грунтується на клінічних даних - огляд 

пацієнта, огляд і пальпація калитки, також огляд і пальпація можливих 

зон метастазування пухлини. 

 Проводять ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, 

при якому виключають або підтверджують присутність метастазів у 

внутрішніх органах, також лімфатичних вузлах заочеревинного 

простору. 

 Проводиться ультразвукове дослідження і самого яєчка, що дозволяє не 

часто визначити зв'язок пухлини з іншими утвореннями калитки. 

 Проводять рентгенографію легенів для виключення або підтвердження 

присутності метастазів в легені. 



Лікування. 

 

Лікування пухлин яєчка залежить, перш за все, від стадії.  

Так при семіномах першої стадії (без розповсюдження на лімфатичні вузли) 

проводиться видалення яєчка і опромінювання заочеревинних і клубових 

лімфатичних вузлів. Таке лікування дозволяє добитися 5-річної виживаності 

на рівні 95 відсотків (95 відсотків хворих, що отримували лікування, живуть 

більше 5 років).  

При другій стадії (з поразкою лімфатичних вузлів, але при метастазах в 

лімфовузли розмірами не більше 5 см) також проводиться видалення 

ураженого яєчка і опромінювання заочеревинних і клубових лімфатичних 

вузлів. П'ятирічна виживаність у такому разі складає 90 відсотків. 

 

Третя стадія захворювання потрібує не тільки хірургічного і променевого 

лікування, але і застосування хіміотерапії, до складу якої обов'язково входить 

цисплатін.  

9.Пухлина статевого члена. 
Пухлини статевого члена, як і пухлини інших органів, діляться на дві групи: 

доброякісні і злоякісні.  

До доброякісних пухлин статевого члена відносяться:  

 Вірусна і невірусна папілома . 

 Фіброма . 

 Ліпома . 

 Гемангіома.  

До злоякісних пухлин статевого члена відносяться:  

 Рак.  

 Ендотеліома.  

 Меланома.  

 Саркома та інші.  



Симптоми. 

 

На ранніх етапах розвитку клінічні прояви не виражені, особливо у випадках 

фімозу, коли процес розвивається під вузькою плоттю. 

 

Пухлина може виглядати, як осередкове почервоніння або горбок, 

ущільнення, сосочкове утворення або виразка. 

  

 

 

 

Діагностика. 

 

Діагноз не викликає утруднень на пізній стадії. А в ранній стадії із-за 

поліморфних проявів захворювання, також із-за звуження крайньої плоті 

розпізнавання пухлини може бути утруднене. 

 Основне значення у встановленні правильного діагнозу має результат 

біопсії. 

 

Поширеність злоякісного пухлинного процесу встановлюється на підставі 

пальпації, ультразвукового дослідження і рентгено-радіологічних методів, 

лімфангіо-аденографії, рентгенівської комп'ютерної томографії. 

Лікування. 

 

Лікування злоякісної пухлини майже завжди комбіноване; поєднується 

хірургічне втручання, променева терапія і хіміотерапія. 

 

Операція включає видалення первинного вогнища в межах здорових тканин з 

видаленням регіональних пахових і здухвинних лімфатичних вузлів.  

 



Комплексне лікування з використанням блеоміцина, метотрексату, 

хіміотерапії дозволяють поліпшити результат лікування. 

 

 

 

 

 

 

Завдання для самопідготовки. 

 

А. Контрольні запитання для самопідготовки по темі лекції. 

1.Що таке урологія?                                                                                                    

2.Перерахуйте методи обстеження урологічних хворих.                                                                

3.Назвіть основні симптоми урологічних захворювань.                                                     

4.Ушкодження нирок. Клінічні прояви.                                                                        

5.Ушкодження сечового міхура. Клінічні прояви.                                                         

6.Ускладнення, які виникають при цистоскопії.                                                  

7.Невідкладна допомога при травмах нирок та сечового міхура.                                 

8.Назвіть основні причини виникнення СКХ.                                                            

9.Основні симптоми ниркової кольки.                                                                                        

10.ПМД при нирковій кольці.                                                                               

11Патогномічні симптоми раку нирок.                                                                          

12.Пухлини сечового міхура. Клінічні прояви, лікування.                                                    

13.Причини, клінічні прояви, ускладнення аденоми передміхурової залози.                                                                                                                                              

14.ПМД при гострій затримці сечі.                                                                                          

15.Догляд за післяопераційним хворим.                                                                      

16.Перерахуйте тріаду симптомів раку нирки.                                                                                        

17.Яке  лікування раку сечового міхура?                                                                                                         

18.Що таке крипторхізм?                                                                                                                                       

19.Яке значення для діагностики пухлин має біопсія? 

 
 

Література: 

Основна:  



О.М. Кіт “Медсестринство в хірургії” Тернопіль, 2002р. ст429-445.. 

Додаткова: 

С.Д. Хіміч  ” Хірургія” Київ “Здоровя” 2004р. ст416-443.; 

Л.М. Ковальчук  “Навчальний посібник з хірургії в модулях”  Київ,” 

Медицина”                   2009 р.ст.391-410. 

Л.В. Цитовская “Руководство по практическим занятиям по хирургии.” 

К., “Вища школа” 1988г. ст.308-316. 

 

Матеріали для закріплення вивченого. 

 

Контрольні пиання. 

1.Які функції виконує сечостатева система? 

2.Назвіть методи обстеження урологічних хворих.                                                                       

3.Перерахуйте пошкодження органів сечостатевої системи                                            

4.Вкажіть причини виникнення гострого пієлонефриту.                                                               

5.Чому виникає ниркова колька?                                                                                                            

6.Назвіть ускладнення аденоми передміхурової залози.                                                               

7.Перерахуйте тріаду симптомів раку нирки.                                                                                        

8.Яке  лікування раку сечового міхура?                                                                                                         

9.Що таке крипторхізм?                                                                                                                                       

10.Яке значення для діагностики пухлин має біопсія? 

Б. Контрольні запитання для самопідготовки по темі наступної 
лекції.  
1.Особливості обстеження хворих з хірургічними захворюваннями та 
пошкодженнями хребта, спинного мозку та тазу.                                                                      
2.Чи можливо при переломі шийних хребців перевіряти наявність болю 
при вістовому навантаженні?                                                                                                                       
3.Що таке сколіоз та туберкульозний спондиліт?                                                                   
4.Основні симптоми.ПМД при пошкодженні хребта і таза.                                                
5.Перекладання і транспортування хворих з переломами хребта, таза.                   
6.Профілактика пролежнів у хворих з пошкодженнями спинного мозку.                                       
7.Проведення постійного промивання сечового міхура.                                   
8.Особливості догляду за хворими з переломами тазу.                                               
9.Прийоми, які використовуються м/с для діагностики сколіозу.                           
10.Особливості догляду за хворими з туберкульозним спондилітом.  

 Рекомендована література: 

 Основна:  

О.М. Кіт “Медсестринство в хірургії” Тернопіль, 2002р. ст.205-206;  



Додаткова: 

С.Д. Хіміч  ” Хірургія” Київ “Здоровя” 2004р. ст.459-472; 

Л.М. Ковальчук  “Навчальний посібник з хірургії в модулях”  Київ,” 

Медицина”                   2009 р.ст.410-421;                                                                                  

Л.В. Цитовская “Руководство по практическим занятиям по хирургии.” К., 

“Вища школа” 1988г. ст. 316-322. 
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