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ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ МІСЦЕВОПОШИРЕНОГО НИРКОВО-КЛІТИННОГО РАКУ, 
УСКЛАДНЕНОГО ЛІВОБІЧНИМ ПУХЛИННИМ ТРОМБОЗОМ НИЖНЬОЇ ПОРОЖНИСТОЇ ВЕНИ 

У представленій роботі наведено результати хірургічного лікування 28 хворих із місцевопоширеним нирко-
во-клітинним раком лівої нирки, ускладненим тромбозом нижньої порожнистої вени. Для хірургічного ліку-
вання рекомендується застосовувати трансабдомінальний двобічний підребровий доступ типу “Chevron”. 
Використання методу мобілізації “en block” селезінки, підшлункової залози, товстої кишки в лівих ділянках 
черевної порожнини забезпечує чітку візуалізацію всієї лівої частини заочеревинного простору і значно 
полегшує видалення великих пухлин лівої нирки та надниркової залози. Показано, що неповна апаратна 
каваплікація, як завершальний етап відкритої тромбектомії із нижньої порожнистої вени, є ефективним за-
собом механічної профілактики тромбоемболії легеневої артерії. 
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Вступ. Нирково-клітинний рак (НКР) сьогодні 

є однією з найбільш актуальних проблем сучасної 
онкоурології. Захворюваність НКР неухильно зро-
стає в усьому світі. Рак нирки, згідно з даними 
ВООЗ, складає 3% всіх злоякісних новоутворень 
дорослого населення і займає 10-е місце за рівнем 
захворюваності від злоякісних новоутворень. Да-
ний показник залишається незмінним уже багато 
десятиріч. 

В Україні також простежується тенденція до 
зростання захворюваності на рак нирки. Так, за 
даними Національного канцер-реєстру, в Україні 
захворюваність на злоякісні новоутворення нирки 
у 2012 році становила 12,0 на 100 тис. населення, а 
з числа осіб, які вперше захворіли: І-ІІ стадію мали 
51,5 %, ІІІ – 21,9%, ІV – 22,3 %. Незважаючи на 
існуючий значний арсенал лікувальних заходів, 
смертність протягом 1 року залишається високою і 
складає близько 25 % [3]. 

Основним методом лікування локалізованого 
та місцево-поширеного НКР є хірургічний. Врахо-
вуючи резистентність пухлинних клітин НКР до 
хіміо- та променевої терапії, хірургічний метод 
застосовується і у хворих з розповсюдженими фо-
рмами як самостійно, так і в поєднанні з лікарсь-
кими препаратами. Особливу когорту становлять 
пацієнти з НКР, ускладненим пухлинною інвазією 
нижньої порожнистої вени (НПВ), що спостеріга-
ється у 4-14% діагностованого раку нирки [1, 7]. 
Для даної групи хворих хірургічний метод є осно-
вним засобом лікування. Виконання радикальної 
нефректомії і тромбектомії з НПВ вимагає високої 
фахової підготовки хірурга, застосування адекват-
ного доступу до органів, контролю за судинами та 
використання засобів безпосередньої та віддаленої 
профілактики тромбоемболії легеневої артерії 
(ТЕЛА). 

Прогрес у лікуванні НКР, ускладненого пух-
линною інвазією НПВ, безперечно настав. За 
останнє десятиріччя набули розвитку техніки, що 

дозволяють видаляти пухлинні тромби НПВ без 
використання зупинки серця чи системної гіпоте-
рмії. Але всі вони виконуються лише в окремих 
клініках світу, а досвід їх використання невеликий, 
і тому покази до застосування та певні підходи ще 
чітко не відпрацьовані і потребують удосконален-
ня [1, 4, 5, 6, 7]. 

Таким чином, “золотим стандартом” у лікуван-
ні місцевопоширеного НКР, ускладненого пух-
линною інвазією НПВ, і дотепер залишається хі-
рургічний метод. Цілий ряд особливостей вико-
нання радикальної нефректомії, тромбектомії із 
НПВ, мобілізації органів та профілактики ТЕЛА є 
дискутабельними, до кінця не вирішеними, що 
вимагає подальших розробок у даному напрямку. 

Мета дослідження. Удосконалити та впрова-
дити метод мобілізації органів “одним блоком” 
при хірургічному лікуванні місцевопоширеного 
нирково-клітинного раку, ускладненого лівобіч-
ним пухлинним тромбозом нижньої порожнистої 
вени. 

Матеріали та методи. За 2005–2013 роки на 
базі хірургічної клініки Закарпатської обласної 
клінічної лікарні ім. А. Новака прооперовано 
28 хворих (22 чоловіків і 6 жінок) із раком лівої 
нирки в стадії Т3-4N0-2M0, ускладненим пухлинною 
інвазією НПВ. Середній вік хворих становив 
56,5 року. 

До діагностичного алгоритму було включено 
загальноприйняті в онкоурологічній практиці клі-
нічні, лабораторні, променеві та гістологічні мето-
ди дослідження, які відповідали рекомендаціям 
Європейської асоціації урологів. В обов’язковому 
порядку проводилося ультразвукове обстеження 
нирок і НПВ із застосуванням доплерографії (апа-
рати “Aloka – 3500”, Японія; “My Lab-50”, Італія; 
“HDI – 1500” ALT-Philips; “Zonare”, США). 
Комп’ютерна чи магніто-резонансна томографія з 
контрастним підсиленням виконана усім пацієн-
там на одному з таких апаратів: “Somaton-CRX”, 
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Siemens; “Wandong Medical, I-open 0,36T”; “Integ-
ris-2000 DSA”, Philips. При необхідності, дослі-
дження доповнювалося ілеокаваграфією. 

Для клініко-анатомічного стадіювання НКР за-
стосовували класифікацію TNM Міжнародного 
протиракового союзу (UICC) 2002 року. Гістологі-
чне дослідження пухлини здійснено за сучасною 

Міжнародною гістологічною класифікацією ВООЗ 
2004 року, а визначення градації ядра пухлинної 
клітини – за Fuhrman. Гістологічна верифікація 
діагнозу становить 100%. 

Рівень поширення пухлинного тромбу визначав-
ся за класифікацією клініки Meyo [7] і представле-
ний у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

 
Рівні поширення пухлинного тромбу по нижній порожнистій вені згідно з класифікацією клініки Meyo 

 
Рівень тромбозу Абс. (n=28) Відн. 

0 рівень 8 28,6 % 
І рівень 14 50,0 % 
ІІ рівень 5 17,8 % 
ІІІ рівень 0 0 
IV рівень 1 0,6 % 

 
Радикальна нефректомія з тромбектомією ви-

конувалася з трансабдомінального доступу в одній 
із трьох модифікацій: розширена серединна лапа-
ротомія застосована у 8 пацієнтів (26,8 %), транс-
абдомінальний двобічний підребровий доступ у 
модифікації по типу “Chevron” – у 17 (60,7 %), 
трансабдомінальний двобічний підребровий дос-
туп у модифікації по типу “Mercedes” – у 3 (10,7 
%). Під час операції використовували загальнохі-
рургічні та судинні інструменти. Методи допомі-
жного і штучного кровообігу та тимчасових шун-
тів не використовували. 

Техніка операції. Хворий знаходиться в поло-
женні на спині з висуванням валика на рівні ХІ-ХІІ 
грудних хребців чи “переламується” внаслідок 
опускання головного і ножного кінців операційно-
го столу на цьому рівні. 

Передня стінка черевної порожнини розтина-
ється за одним із методів: серединна лапаротомія, 
двобічний підребровий доступ в модифікації по 
типу “Chevron” чи двобічний підребровий доступ 
в модифікації по типу “Mercedes”. 

Після проникнення в черевну порожнину здійс-
нюється ретельна ревізія органів черевної порожни-
ни та заочеревинного простору, оцінюється операбе-
льність пухлини (наприклад, проростання пухлини в 
брижу поперечної ободової кишки чи в аорту, маси-
вне ураження пухлиною м’язів задньої стінки черев-
ної порожнини, наявність метастазів у печінці). 

Операція розпочинається з виконання засобів 
мобілізації низхідної ободової кишки та селезінко-
вого кута ободової кишки. Для цього розтинається 
селезінково-ободова зв’язка, а по лівій приободо-
вокишковій борозні черевної порожнини, по лінії 
Тольда, виконується мобілізація низхідної ободо-
вої кишки до рівня спільних клубових судин, що 
забезпечує її вільне зміщення в медіальний бік. 
Медіальне зміщення низхідної ободової кишки 
разом із її брижою запобігає ятрогенному ушко-
дженню нижньої брижової вени під час наступних 
маніпуляцій в заочеревинному просторі. 

Наступний етап проводиться у верхніх відділах 
лівого піддіафрагмового закутку і спрямований на 
мобілізацію селезінки від заочеревинного просто-
ру. З цією метою, розтинається селезінково-
діафрагмова зв’язка по всій довжині селезінки, від 
її нижнього краю вгору, до місця початку задньої 
поверхні шлунка. При потребі можна розітнути 
також шлунково-ободову зв’язку, що значно поле-
гшує доступ до лівої надниркової залози. Мобілі-
зована селезінка використовується як “ручки ко-
шика”, яка слугує для підняття хвоста підшлунко-
вої залози. При цьому всі маніпуляції з селезінкою 
у вигляді натягування мають здійснюватися дозо-
вано без надмірної тяги чи стискання. Охоплена 
рукою селезінка натягується в медіальному на-
прямку, що дозволяє чітко візуалізувати верхньо-
задні відділи селезінково-діафрагмової та селезін-
ково-ниркової зв’язок і розітнути їх. Селезінка 
ретельно відділяється від діафрагми і фасції Геро-
та, що запобігає виникненню пневмотораксу. Від-
ведення всього органокомплексу (селезінка, ліва 
половина товстої кишки) до серединної лінії пок-
ращує виділення задньої поверхні підшлункової 
залози із фіброзно-жирового безсудинного проша-
рку, що дозволяє широко оголити ліву частину 
заочеревинного простору. Така мобілізація хвоста 
і тіла підшлункової залози забезпечує її мобіль-
ність і попереджає ятрогенне ушкодження цих 
відділів залози. В результаті мобілізації, яка вико-
нується, селезінка весь час залишається прикріп-
леною до великої кривини шлунка за допомогою 
лівої шлунково-чепцевої та коротких шлункових 
судин. Здійснюючи описану мобілізацію, важли-
вим моментом є дотримання таких положень: 

– чітка візуалізація селезінкової артерії та вени 
з метою їх збереження; 

– селезінка використовується як “ручки коши-
ка”; 

– усі маніпуляції з селезінкою повинні мати до-
зований характер, без зайвого натягування, щоб не 
допустити ушкодження капсули чи вен селезінки; 
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– маніпуляції в ділянці тіла підшлункової зало-
зи мають забезпечити збереження капсули і тка-
нини залози; 

– уникати ушкодження серозної оболонки 
шлунка під час мобілізації дна шлунка; 

– дотримання принципу мобілізації органів “одним 
блоком”, а не шляхом окремого розсічення органів. 

Мобілізація органів виконується гострим шля-
хом чи електроножем. Кровоточиві ділянки коагу-
люють чи перев’язують лігатурами. 

Медіальною межею виконаної мобілізації є сті-
нка НПВ. Черевна аорта стає доступною для огля-
ду і виконання парааортальної лімфаденектомії від 
роздвоєння аорти до ніжок діафрагми. 

Після мобілізації органів черевної порожнини, 
виконується мобілізація лівої нирки вздовж її ме-
діального краю. Виділяються ліві ниркові вена та 
артерія ліворуч від аорти. Ліва ниркова вена добре 
візуалізується у ділянці, де вона проходить попе-
реду від аорти та дещо нижче верхньої брижової 
артерії (т.зв. аорто-брижовий кут чи аорто-брижові 
ножиці). У випадку запланованої тромбектомії з 
НПВ при тромбах ІІ–ІV рівнів, ліву ниркову вену 
зручно виділяти під час здійснення доступу до 
НПВ, коли її добре видно у ділянці впадіння у ліву 
півокружність НПВ дещо вище правої ниркової 
вени. На ліву ниркову вену накладається турнікет 
(у випадку запланованого “en block” видалення 
нирки і ниркової вени з вічком після висічення 
стінки НПВ) або вона перев’язується у ділянці 
впадіння в НПВ і розтинається. Через створене 
вікно позаду відходження верхньої брижової арте-
рії, видаляється у напрямку до лівої нирки вся ліва 
ниркова вена. Після ретельного виділення лівої 
ниркової вени, стає добре візуалізованою ліва над-
ниркова вена, яка проходить попереду від лівої 
ниркової артерії, де зливається з лівою нижньою 
діафрагмовою веною і впадає у ліву ниркову вену 
одним стовбуром, який необхідно перев’язати і 
розітнути. Під час виділення лівої ниркової, над-
ниркової та гонадної вен створюється вікно, через 
яке добре видно ліву ниркову артерію, яка може 
бути представлена двома стовбурами, що розта-
шовуються вище і нижче та позаду від лівої нир-
кової вени. Остання мобілізується, перев’язується 
та розтинається між лігатурами. Яєчкові/яєчникові 
судини виділяються, перев’язуються і розтинають-
ся. Знизу і позаду лівої ниркової вени та ліворуч 
від аорти є поперекові вени (від однієї до 2-3), які 
необхідно перев’язати і розітнути. Сечовід виділя-
ється до рівня спільних клубових судин, де пе-
рев’язується і розтинається. Нирка єдиним блоком 
з навколонирковою клітковиною та фасцією Геро-
та мобілізується тупим і гострим шляхом вздовж 
країв та по передній і задній поверхнях, і видаля-
ється. У випадку діагностованого пухлинного 
утвору в наднирковій залозі, локалізації пухлини у 
ділянці верхнього полюса нирки чи наявного пух-
линного контакту з наднирковою залозою, ком-
плекс “en block” доповнюється іпсілатеральною 

адреналектомією, під час якої перев’язуються і 
перетинаються порції клітковини в піддіафрагмо-
вому закутку над наднирковою залозою. 

Одним із важливих етапів хірургічного ліку-
вання лівобічного пухлинного тромбозу НПВ є 
виконання доступу до НПВ. У випадку тромбек-
томії з НПВ, забезпечення доступу до НПВ є пер-
шочерговим завданням хірурга. Для цього, вико-
нується розширена мобілізація дванадцятипалої 
кишки за Кохером з ретельним виділенням НПВ. 
Далі, по правій приободовокишковій борозні чере-
вної порожнини, по лінії Тольда, виконується мо-
білізація висхідної ободової кишки від печінково-
го кута до рівня спільних клубових судин. Тупим і 
гострим шляхом розшаровується заочеревинна 
клітковина і відводиться печінковий кут товстої 
кишки та висхідна ободова кишка вниз і медіаль-
но. Виконується мобілізація правої нирки вздовж її 
медіального краю з виділенням правих ниркових 
вени та артерії. Права ниркова вена береться на 
турнікет. Розтинається печінково-ниркова зв’язка. 
У випадку запланованої тромбектомії із НПВ 
(ІІ, ІІІ, IV рівні поширення тромбу) виконується 
виділення печінково-дванадцятипалої зв’язки, на 
яку накладається турнікет для можливого викори-
стання маневру Pringle. Виконується мобілізація 
печінки внаслідок розтину круглої, серпоподібної, 
правої трикутної і вінцевої зв’язок та пристінкової 
очеревини по нутрощевій поверхні печінки. Мобі-
лізація правої частки печінки виконується до НПВ, 
при цьому перетинають печінково-ниркову і печі-
нково-ободовокишкову зв’язки та будь-які додат-
кові прикріплення правої частки печінки. Виявлені 
додаткові короткі печінкові вени в ділянці правої і 
хвостатої часток перетинають між накладеними 
лігатурами. Обережними рухами здійснюється 
ротація правої частки печінки за методикою “pig-
gyback” у ліве підребер’я, що дозволяє оголити 
передню поверхню стовбура НПВ, яка залишаєть-
ся на місці, а печінка мобілізується разом із суди-
нами. Додатково мобілізується НПВ шляхом роз-
тину очеревини з двох боків від неї та пе-
рев’язування і розтину поперекових вен, які впа-
дають позаду НПВ. Це забезпечує повний конт-
роль над ретро- та підпечінковим відділами НПВ. 
Органокомплекс готовий до операції на НПВ. 

На судини накладають судинні затискачі чи 
турнікети, які встановлюються в такій послідовно-
сті: №1 – проксимальна ділянка НПВ, над тром-
бом; №2 – дистальна ділянка НПВ, під тромбом; 
№3 – права ниркова вена. Окрім того, перетиска-
ється чи розтинається між лігатурами ліва ниркова 
артерія та за необхідності – накладається турнікет 
на наднирковий відділ аорти. В останню чергу 
перетискають головні печінкові вени в її воротах, 
але ця маніпуляція виконується при видаленні 
тромбів ІІІ–ІV рівнів розповсюдження по НПВ. 

Нижня порожниста вена розтинається лінійно по 
передній поверхні її надниркової ділянки безпосере-
дньо над тромбом. Мобільний пухлинний тромб ви-
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даляється через розітнуту стінку НПВ, який після 
тромбектомії зашивається неперервним обвивним 
атравматичним синтетичним швом, що не розсмок-
тується (пролен 5/0). Фіксовані пухлинні тромби, які 
проростають стінку НПВ, видаляються або висіка-
ються. Відновлення цілісності стінки НПВ викону-
ється заплатою або протезуванням синтетичними 
пластинами чи протезами ПТФЕ або Gor-tex. У цих 
же пацієнтів, оперативне втручання на НПВ завер-
шується виконанням неповної апаратної каваплікації 
як засобу профілактики ТЕЛА. 

Результати досліджень та їх обговорення. Для 
пухлини лівої нирки характерною ознакою є наяв-
ність вираженого колатерального відтоку венозної 
крові в надниркові, поперекові, яєчкові/яєчникові 
вени, що не спостерігається при пухлині правої ни-
рки, де в силу своїх анатомічних особливостей ве-
нозні колатералі розвинуті надто слабко. В зв’язку з 
особливостями синтопії лівої нирки та колатераль-
ного відтоку венозної крові, видалення лівої нирки 
та тромбектомія з НПВ пов’язані з більшими техні-
чними труднощами. Видалення великих пухлин 
лівої нирки (стадії Т3-4) із втягуванням у процес лі-
вої надниркової залози є складним завданням для 
хірурга через відносну недоступність органів, висо-
кий відсоток кількох патологічних знахідок і склад-
ністю судинної анатомії. Традиційними доступами, 
що використовуються на практиці є торакоабдомі-
нальний чи боковий, хоча останнім часом знаходять 
все більше застосування різні модифікації трансаб-
домінальних доступів. Перші два доступи, на нашу 
думку, мають суттєві недоліки в складних випадках 
(великі місцевопоширені пухлини лівої нирки, пух-
линний тромбоз НПВ) і мають дуже виражений 
телескопічний ефект при заглибленні в рану. Запо-
рукою успішної операції є хороша експозиція і кон-
троль операційного поля. Перехід на трансабдомі-
нальні доступи зумовлений саме цими особливос-
тями хірургічного лікування даної патології. 

Всі наші пацієнти були прооперовані з транс-
абдомінального доступу в одній із трьох модифіка-
цій: розширена серединна лапаротомія застосована 
у 26,8 % хворих, трансабдомінальний двобічний 
підребровий доступ у модифікації по типу 
“Chevron” – у 60,7 %, трансабдомінальний двобіч-
ний підребровий доступ у модифікації по типу 
“Mercedes” – у 10,7%. Ми не застосовували люмбо-
томні чи торакоабдомінальні доступи при хірургіч-
ному лікуванні хворих з пухлинами лівої нирки 
стадії Т3-4 з наявністю пухлинного тромбозу НПВ. 
На основі власного досвіду, ми вважаємо більш 
раціональним використання трансабдомінального 
двобічного підребрового доступу у модифікації по 
типу “Chevron”, як такого, що забезпечує адекват-
ний підхід до правих та лівих відділів черевної по-
рожнини і заочеревинного простору, а при необхід-
ності і до наддіафрагмового відділу НПВ, і усуває 
необхідність у торакоабдомінальному доступі. 

Таким чином, відпрацьована і застосована нами 
техніка трансабдомінального двобічного підреб-

рового доступу у модифікації по типу “Chevron” 
та мобілізації органів “одним блоком” є запору-
кою успішного виконання радикальної нефрек-
томії лівої нирки та тромбектомії з НПВ. У ре-
зультаті виконання мобілізації “en block” в лівих 
відділах черевної порожнини, шляхом розтину 
перитонеального кріплення селезінки, товстої 
кишки (низхідної та поперечної ободової частин), 
фіброзної і жирової тканини задньої поверхні 
підшлункової залози, весь заочеревинний простір 
стає повністю візуально контрольованим. При 
цьому ушкодження життєво важливих органів 
зводиться нанівець шляхом меншого контакту-
вання з тканинами. Даний метод мобілізації “en 
block” широко використовується при мультивіс-
церальній пересадці під час забору органів черев-
ної порожнини реципієнта і є похідним від швид-
кого принципу деваскуляризації [8]. На початко-
вих етапах відпрацювання методики “en block” в 
лівих відділах черевної порожнини, ми мали 
ушкодження селезінки у 3 хворих, у двох із яких 
виникла необхідність виконання спленектомії. В 
жодному з випадків ми не мали ушкодження пі-
дшлункової залози чи виникнення панкреатиту в 
післяопераційному періоді. 

Виконуючи мобілізацію лівої ниркової вени, ми 
передбачаємо мету її наступного перев’язування 
безпосередньо у ділянці впадіння в НПВ, з наступ-
ним повним видаленням лівої ниркової вени через 
створене вікно під верхньою брижовою артерією. 
Такий підхід, на нашу думку, перш за все, забезпе-
чує дотримання умов абластики у випадках навіть 0 
рівня локалізації пухлинних тромбів. Окрім того, у 
випадках НКР без венозної інвазії даний підхід є 
також виправданим і зумовлений анатомічними 
особливостями лівої ниркової вени. В нормі в біль-
шості випадків ниркова вена представлена одним 
стовбуром, довжина якого зліва – 80–90 мм, справа 
– 26–35 мм, а діаметр – 6–18 мм зліва та 6–16 мм 
справа [2]. При наявності пухлинного процесу в 
лівій нирці, особливо при пухлинах стадії Т3-4, та з 
наявністю тромбів у лівій нирковій вені і НПВ, діа-
метр лівої ниркової вени значно зростає і може пе-
ревищувати діаметр НПВ (рис.1). Ми вважаємо, що 
довга і широка кукса лівої ниркової вени може бути 
потенційним джерелом формування у ній справж-
ніх тромбів унаслідок турбулентних явищ і виник-
нення тромбоемболічних ускладнень у пізньому 
післяопераційному періоді. 

За даними клінічного обстеження у 20 пацієнтів 
діагностовано стадію Т3а, у 5 – Т3b і у 3 – Т4. У всіх 
випадках була виконана морфологічна верифікація 
діагнозу – світлоклітинний варіант нирково-
клітинного раку. Метастатичне ураження ділянко-
вих лімфатичних вузлів виявлено у 5 хворих, що 
також підтверджено гістологічно. Перший ступінь 
ядерної градації пухлини за Fuhrman діагностовано 
у 5 пацієнтів, 2-ий ступінь – у 14, 3-ій ступінь – у 9. 
У 2 хворих пухлина поширювалася на надниркову 
залозу, що морфологічно верифіковано. 
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Рис. 1. Інтраопераційне фото. Пухлина лівої нирки, пухлинний тромбоз НПВ. Етап мобілізації НПВ. 
Турнікети накладено на: 1) ліву ниркову вену, яка майже втричі ширша за НПВ; 2) дистальний відділ 

НПВ; 3) праву ниркову вену. 
 

З метою профілактики ТЕЛА наша хірургічна 
тактика передбачала виконання обов’язкового 
першочергового контролю за НПВ над верхів-
кою тромба за допомогою судинного затискача 
чи турнікету. Наступним етапом хірургічної 
профілактики ТЕЛА було застосування неповної 
апаратної каваплікації за розробленою нами ме-
тодикою, яка виконана у 8 хворих з пухлинним 
тромбозом НПВ як завершальний етап відкритої 
тромбектомії з НПВ. Дана методика застосову-
ється нами після відкритого видалення протяж-
них ретропечінкових, наддіафрагмових чи фік-
сованих тромбів НПВ, що супроводжується ви-
січенням стінки чи значним ушкодженням інти-
ми НПВ, а також при супутній наявності справ-
жнього масивного низхідного тромбозу спільних 
клубових вен. Неповна апаратна плікація НПВ 
була виконана вище ниркових вен у 2 пацієнтів, 
нижче ниркових вен – у 6. У ранньому післяопе-
раційному періоді ми не спостерігали випадків 
ТЕЛА та летальності чи будь-яких порушень 
відтоку крові по НПВ. Всі пацієнти протягом 
першого року після проведеного хірургічного 
лікування знаходились під динамічним спосте-
реженням. Нами не зафіксовано будь-яких епі-
зодів ТЕЛА чи рецидиву тромбозу в системі 

НПВ у пролікованих хворих. Каваплікація, ви-
конана за розробленою нами методикою та в 
запропонованих варіантах, забезпечує профілак-
тику ТЕЛА і не перешкоджає відтоку крові через 
ділянку плікації. 

Всі пацієнти активно підводилися з ліжка на 
другу добу після операції. Ми вважаємо, що рання 
дихальна гімнастика, рання післяопераційна акти-
вація хворого є запорукою зменшення частоти піс-
ляопераційних ускладнень. 

Таким чином, метод мобілізації “en block”, ма-
неври та запропоновані техніки виконання радика-
льної нефректомії лівої нирки з тромбектомією із 
НПВ, яка доповнювалася неповною апаратною 
каваплікацією, суттєво покращили найближчі ре-
зультати операцій та безпосередньо – лікування 
хворих на місцевопоширений НКР чи ускладнений 
пухлинним тромбозом НПВ. 

Висновки. 
1. Трансабдомінальний двобічний підребро-

вий доступ у модифікації по типу “Сhevron” зруч-
ний для виконання радикальної нефректомії лівої 
нирки при пухлині великих розмірів, іпсілатераль-
ної адреналектомії та тромбектомії із НПВ.  

2. Метод мобілізації “en block” селезінки, під-
шлункової залози, товстої кишки в лівих відділах 
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черевної порожнини забезпечує чітку візуалізацію 
всієї лівої частини заочеревинного простору і зна-
чно полегшує видалення великих пухлин лівої ни-
рки та надниркової залози. 

3. Неповна апаратна каваплікація, як завер-
шальний етап відкритої тромбектомії із НПВ, є 
ефективним засобом механічної профілактики 
ТЕЛА. 
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SURGICAL TREATMENT OF LOCALLY ADVANCED RENAL CELL CARCINOMA COMPLICATED WITH LEFT-
SIDED TUMOR THROMBOSIS OF THE INFERIOR VENA CAVA 

In the present work are represented the results of surgical treatment of 28 patients with locally advanced renal cell 
cancer of the left kidney complicated by thrombosis of the inferior vena cava. For the surgical treatment is rec-
ommended to use a transabdominal under costal duplex access type “Chevron”. Using the method of mobilization 
“en block” for the spleen, pancreas and colon in the left parts of the abdomen provides a clear visualization of the 
all left retroperitoneal and greatly facilitates the removing of large tumor of the left kidney and adrenal gland. An 
incompleted hardware cavaplication as the final stage of opened thrombectomy from the inferior vena cava is an 
effective mean of mechanical prevention of pulmonary embolism was shown. 
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