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Черезшкірна нефростомія під контролем УЗД  
Черезшкірна нефростомія вперше була застосована у 1955 році  Goodwin та співавт.  [1]. До цього 
маніпуляція виконувалась без контролю методів візуалізації. Тільки через два  десятиліття пізніше, 
нефростомія під УЗД контролем  була відновлена та впроваджена в клінічну практику  [2,3]. 
Багато авторів комбінують використання  УЗД  і рентгеноскопічного контролю за голкою [4,5]. 
Рентгеноскопія вважається доцільним методом   для контролю введення направляючого зонду  для 
завершального контролю розміщення нефростомічного дренажу.   
Обмеженням для УЗД контроль була погана видимість голки. З цією метою почали використовуватися 
датчики з біопсійним каналом посередині  для можливості прямого введення голки [6]. 
Показами для нефростомії є стани, що призводять до гідронефрозу. Хоча, існують клінічні ситуації, коли 
нефростомія виконується у нерозширену порожнисту систему (інфекція сечових шляхів без дилятації 
ЧМС, нориці сечоводів, черезшкірне видалення каменів тощо) [7,8,36]. 
Методика 
Маніпуляція виконується  в положенні пацієнта на боці, протилежному втручанню з використанням 
місцевої анестезії.  
Доступ 
Чотири з п’яти сегментальних артерій розміщені допереду миски. Тому доступ через задні  чашечки  є 
більш прийнятним через зниження можливості  пошкодження товстої кишки чи сегментальних артерій 
[9]. Доступ через задню верхню  чашечку полегшує доступ до сечоводу. Проте верхня група чашечок 
оточена двома артеріями.[10].  Тому, середня та нижня група чашечок є найдоцільнішим доступом при 
нефростомії.  
Нефростомія у більшості випадків проводилась методом „вільної руки”, так як біопсійна насадка обмежує 
рухи голки у випадку коли її траєкторія повинна бути випуклою [11]. 
З іншого боку, використання навігуючого пристрою зменшує кількість зайвих флуктуючих рухів голки, 
що зменшує травматизацію паренхіми нирки та запобігає гематурії [11]. 
Хоча черезшкірна нефростомія вважається маніпуліцією з низьким рівнем ускладнень, невдача 
дренування порожнистої системи з  першої спроби  трапляєтсья від  7% до 8,3% [12-14]. 
Ускладнення нефростомії реєструються до 6.7% випадків [14], здебільшого це гематурія та шкірні 
інфекції прояви у місці фіксації дренажної трубки.  
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Трепан-біопсія солідних утворів нирки під контролем УЗД 
Вперше про черезшкірну біопсію нирки повідомлено у 1972 році [15]. Останні дослідження  Wood et al. 
[16] та Richter et al. [17] довели, що біопсія нирки є відносно безпечною та точною діагностичною 
процедурою з чутливістю від 76% до  93% та рівнем пседонегативних результатів від 6% до 21%. 
Щоправда, автори не проводили диференціювання між цінністю тонкололкової та трепан-біопсії нирки та 
між променевими методами контролю їх проведення (УЗД, КТ).  
Трепан-біопсія під контролем УЗД, за даними  Caoili та співавт.[18], при правильному дотриманні 
методики при наявності якісного УЗД та біопсійного  обладнання може досягати чутливості та 
специфічності 100% без псевдопозитиних чи псевдонегативних результатів.  
Автори використовували 18G  голку з автоматичною системою ASAP, яку підводили до утвору нирки по  
провіднику товщиною 17G. 
Покази до біопсії розділяють на планові та невідкладні  [19]. 
Біопсія нирки рекомендована  у плановому порядку (абсолютні покази): 
• пацієнтам з утвором в нирках з наявістю  позаниркової злоякісної патології; 
• пацієнтам з нерезектабельним раком нирки за даними променевих методів обстеження; 
• пацієнтам з утворами нирок та існуючими протипоказами до хірургічного втручання; 
• пацієнтам з утворами нирок, які могли бути спричинені запальним процесом. 
Біопсія нирки рекомендована  у невідкладному  порядку (відносні покази): 
• пацієнтам з дрібними  (до 3 см) солідними гомогенними утворами нирок; 
• пацієнтам, що готуються до черезшкірної абляції утвору нирок; 
• пацієнтам  з наявністю сумнівних кістозних утворів нирок. 

 
Ускладнення біопсії нирки, за даними більшості авторів, є незначними. Найчастіше виникає 

гематурія, гематоми по ходу біопсійної голки.    Ralls et al. [20] повідомляють про  формування гематом 
різних локалізацій після черезшкірних біопсій нирки у 91% випадків. Повідомлень про клінічно значимі 
ускладнення нами не знайдено. 

 

Малюнок 2А 
Біопсія солідного 
утвору нирки  
 
Малюнок 2В 
Біопсія солідного 
утвору нирки з 
використанням 
доплерографії. 
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Малюнок 3 
Розповсюджений 
рак нирки  
Біопсія не показана 

 
Терапевтична пункційна аспірація кіст нирки під контролем УЗД 
Кісти нирок є дуже поширеною патологією. За даними аутопсії, кісти нирок реєструються у 50% пацієнтів 
[21]. За допомогою УЗД можна встановити природу утвору нирки майже в усіх випадках. Верифікація 
діагнозу за допомогою комп’ютерної томографії (КТ) необхідна лише у виняткових клінічних ситуаціях, 
причому достовірність КТ при встановленні  кістозної будови становить 100%. Специфічність та 
чутливість УЗД наближається до такої при КТ [22]. 
Переважно пункційна  аспірація кіст нирок виконується з діагностичною метою для цитологічного 
дослідження вмісту кісти  за наявності підозри відносно злоякісної природи кісти [23]. 
Лікувальна пункція кіст нирки 
Показами до пункційної  аспірації є наявність явищ компресії кістою сусідніх органів, біль, ознаки 
запалення кісти. Компресія може виявлятися у вигляді артіральної гіпертензії, обструкції сечовивідних 
шляхів тощо.  
Прості кісти, які за ехоскопічними ознаками не є підозрілими на злоякісні утвори можуть підлягати 
черезшкірній пункційній аспірації під контролем пhjменевих методів (УЗД чи флюороскопії) [24]. 
Пунктують переважно кісти розмірами 3–8 см (середній розмір 5 см). 
Методика 
Використовують голку 22-23 gauge при одномоментій пункції кісти. Товщину голки підбирають відносно 
клінічної ситуації. 
Процедуру частіше завершують дренуванням кісти. В таких випадках використовують  товстіші голки, по 
яких проходить струна-провідник. 
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Склерозування кіст 
Усі дослідники вказують  необхідність  внутрішньокістозної  інстилляції різних склерозуючих засобів 
після спороження кісти. Для склерозування (як варіант -алкоголізації) кісти необхідна інстиляція 
склерозуючої речовини до 25%–50% об’єму кісти на 15–30 хвилин. При наявності дренажу в кісті 
процедуру доцільно повторювати  1-2 рази на  день відповідно до  кількості  видаленої  рідини через 
дренажну трубку.  
Як склерозуюча речовина найчастіше використовується етанол [25] – алкоголізація кісти.  
Повідомляють також про використання оцтової кислоти [26], олеату етаноламіну [27], клею фібрину [28], 
а  також Pantopaque [29], n-Butyl cyanoacrylate [30], iophendylate, Фармакол, Lafayette тощо [31]. 
Якщо кіста  сполучена з порожнистою системою, протипоказано вводити   склерозуючий  засіб  через 
можливість викликати стріктуру вивідних шляхів нирки [32]. 
Методика пункційного лікування є достатньо ефективною у випадках простих кіст нирок, але вона є 
недоцільною при полікістозах різних типів [30], бо є необхідність бігітьої пункцій з введенням кількох 
дренажних трубок.  
Результати аспіраційного лікування  за даними літератури переважно позитивні:  у 86% пацієнтів   
виникає клінічне покращення, у 81% був ефект при застосуванні  візуальних методів дослідження. 
Практично у всіх випадках  вдається технічно виконати процедуру. Процедура вважається усішною,якщо 
через  6 місяців об’єм кісти не перевищуватиме 50% її початкового об’єму [30]. 
Ускладнення. Кровотеча та ниркова колька за рахунок пасажу згустків крові по сечоводу  є нечастими 
ускладненнями пункційної аспірації кіст нирки [33-35]. 

 

 

Малюнок 4. Кіста правої 
нирки. Дренажна трубка в 
кісті (стрілка) 
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