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Мета дослідження: визначити топічну локалізацію структурних складових анального сфінктеру та сформулювати основні постулати формування безпечного анатомічного доступу при хірургії пілонідальної хвороби у дітей.
Матеріали і методи. Дослідження було проведено на 10 тілах померлих дітей, що за життя не мали патології крижово-куприкової ділянки та тазу, віком від 12 до 17 років, серед яких 5 дівчаток та 5 хлопчиків.
Препаровано стовпчики м’яких тканин шириною в 1 см й довжиною до 5 см на відстані 1 см від ануса на
12 год.,3 год., 6 год. та 9 год. відповідно до циферблату, в положенні на спині. Після підготовки та фіксації
препаратів виконано їх фарбування та виготовлено поперечні зрізи анальних сфінктерів товщиною
5–7 мкм. Проведено аналіз отриманих морфометричних даних.
Результати дослідження. Встановлено, що в осіб підліткового віку, в середньому, площа поперечного
перетину пучка м’язових волокон зовнішнього сфінктеру заднього проходу (ЗСЗП) складала від
448±32 мкм2 до 412±24 мкм2, діаметр – 13,02±1,56 мкм, а об’ємна щільність – 96,12±1,34%.
Виявлено, що довжина внутрішнього анального сфінктеру майже однакова на різних ділянках і становить
1,3±0,03 на рівні 3-х та 12-ти годин, 1,3±0,07 на рівні 6-ти годин та 1,2±0,03 на рівні 9-ти годин. При дослідженні лінійних розмірів довжини різних порцій зовнішнього анального сфінктеру у визначених місцях
біопсії переважають параметри, які визначались на 6-ти годинах, відповідно, 5,7±0,06 см проти 4,3±0,04 см
на 3-х годинах, та 12-ти годинах, відповідно 5,1±0,06 см проти 4,3±0,03 см на 9-ти годинах. Товщина ЗСЗП
на 6-ти годинах, відповідно 26,7±0,61 мм проти 18,5±0,19 мм на 3-х годинах, (<0,01) та 12-ти годинах, відповідно 23,9±0,33 мм проти 18,4±0,19 мм на 9-ти годинах. Досліджувались діаметри окремих м’язових волокон та жмутків, що вони формують. Встановлено, що середній діаметр м’язового волокна становить
13,7±0,18 мкм, а середній діаметр м’язового жмутка дорівнює 435,9±5,15 мкм.
Висновки. 1. Наявні анатомічні описи анальних сфінктерів потребують у сучасному світі більш ґрунтовного дослідження задля попередження їх травмування під час виконання оперативних втручань. 2. Зов
нішній анальний сфінктер має просторову форму триповерхової овальної структури, витягнутої у передньо-задньому напрямку із переважанням каудальної м’язової порції. 3. При виконанні радикальних
оперативних втручань з приводу пілонідальної хвороби у дітей за cleft-lift методикою необхідно завершувати край оперативного доступу на відстані не ближче, ніж за 3,0 см до краю анального сфінктеру.
Дослідження виконані відповідно до принципів Гельсінської Декларації. Протокол дослідження ухвалений Локальним етичним комітетом зазначеної у роботі установи. На проведення досліджень було отримано інформовану згоду батьків, дітей.
Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.
Ключові слова: пілонідальна хвороба, діти, морфометрія, оперативне втручання.

Is an empirical approach to performing access in pediatric surgery in children safe?
V.S. Konoplitskiy, R.V. Shavliuk

National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya, Ukraine
Objective: to determine the topical localization of the structural components of the anal sphincter and to formulate the basic postulates of the formation
of safe anatomical access in pilonidal disease surgery in children.
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Materials and methods: the study was conducted on the corpses of 10 children who had no lifelong pathology of the sacrococcygeal region and pelvis aged
12 to 17 years, including 5 girls and 5 boys. Soft tissue columns 1 cm wide and up to 5 cm long were prepared at a distance of 1 cm from the anus by 12 h,
3 h, 6 h and 9 h according to the dial in the back position. After preparation and fixation of the drugs, their staining was performed and cross-sections of anal
sphincters 5–7 μm thick were made. The analysis of the received morphometric data is carried out.
The results of the study: it was found that the cross-sectional area of the bundle of muscle fibers of the external sphincter of the anus on average in adolescents ranged from 448±32 μm2 to 412±24 μm2. The diameter of its muscle fibers was 13.02±1.56 μm, and the bulk density of muscle fibers is 96.12±1.34%.
Regarding the length of the internal anal sphincter, it was found that it is almost the same in different areas and is 1.3±0.03 at the level of 3 and 12 hours,
1.3±0.07 at the level of 6 hours and 1.2±0.03 at the level of 9 hours. In the study of the linear dimensions of the length of different portions of external anal
sphincter in certain places of the biopsy revealed a predominance of parameters that were determined at 6 hours, respectively, 5.7±0.06 cm against
4.3±0.04 cm at 3 hours, and 12 hours, respectively 5.1±0.06 cm against 4.3±0.03 cm at 9 years. The thickness of the external sphincter of the anus at 6 hours,
respectively 26.7±0.61 mm against 18.5±0.19 mm at 3 hours, (<0.01) and 12 hours, respectively 23.9±0.33 mm against 18.4±0.19 mm at 9 hours. Diameters
of separate muscular fibers and bundles were explored. It is established that the average diameter of a muscle fiber makes 13.7±0.18 microns, and the average diameter of a muscular bundle is equal to 435.9±5.15 microns.
Conclusions. 1. Existing anatomical descriptions of anal sphincters need in the modern world more thorough research to prevent their injury during surgery.
2. The external anal sphincter has the spatial form of the three-storeyed oval structure extended in the front-back direction with dominance of the caudal
muscular portion. 3. When performing radical surgical interventions for pilonidal disease in children by cleft-lift method, it is necessary to complete the edge
of surgical access at a distance of not less than 3 cm to the edge of the anal sphincter.
The research was carried out in accordance with the principles of the Helsinki Declaration. The study protocol was approved by the Local Ethics Committee
of participating institution. The informed consent of the patient was obtained for conducting the studies.
No conflict of interest was declared by the authors.
Key words: pilonidal disease, children, morphometry, surgical intervention.

Безопасен ли эмпирический подход выполнения доступа при хирургии пилонидальнои болезни
у детей?
В.С. Коноплицкий, Р.В. Шавлюк

Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова, Украина
Цель исследования: определить топическую локализацию структурных составляющих анального сфинктера и сформулировать основные постулаты
формирования безопасного анатомического доступа при хирургии ПХ у детей.
Материалы и методы. Исследование было проведено на трупах 10 детей, не имевших прижизненно патологии крестцово-копчиковой области и
таза, в возрасте от 12 до 17 лет, среди которых 5 девочек и 5 мальчиков. Препарированы столбики мягких тканей шириной в 1 см и длиной до 5 см
на расстоянии 1 см от ануса на 12 час., 3 час., 6 час. и 9 час. в соответствии с циферблатом, в положении на спине. После подготовки и фиксации
препаратов выполнена их окраска и изготовлены поперечные срезы анальных сфинктеров толщиной 5–7 мкм. Проведен анализ полученных
морфометрических данных.
Результаты исследования. Установлено, что у лиц подросткового возраста, в среднем, площадь поперечного сечения пучка мышечных волокон внешнего
сфинктера заднего прохода (ВСЗП) составляла от 448±32 мкм2 до 412±24 мкм2, диаметр – 13,02±1,56 мкм, а объемная плотность – 96,12±1,34%.
Выявлено, что длина внутреннего анального сфинктера почти одинакова на разных участках и составляет 1,3±0,03 на уровне 3-х и 12-ти часов,
1,3±0,07 на уровне 6-ти часов и 1,2±0,03 на уровне 9-ти часов. При исследовании линейных размеров длины различных порций внешнего анального
сфинктера в определенных местах биопсии обнаружено преобладание параметров, которые определялись на 6-ти часах, соответственно,
5,7±0,06 см против 4,3±0,04 см на 3-х часах, и 12-ти часах, соответственно 5,1±0,06 см против 4,3±0,03 см на 9-ти часах. Толщина ВСЗП на 6-ти часах,
соответственно 26,7±0,61 мм против 18,5±0,19 мм на 3-х часах, (<0,01) и 12-ти часах, соответственно 23,9±0,33 мм против 18,4±0,19 мм в 9-ти часах.
Исследовались диаметры отдельных мышечных волокон и сформированных ими пучков. Установлено, что средний диаметр мышечного волокна
составляет 13,7±0,18 мкм, а средний диаметр мышечного пучка равен 435,9±5,15 мкм.
Выводы. 1. Имеющиеся анатомические описания анальных сфинктеров нуждаются в современном мире более основательного исследования для
предупреждения их травмирования при выполнении оперативных вмешательств. 2. Внешний анальный сфинктер имеет пространственную форму
трехэтажной овальной структуры, вытянутой в передне-заднем направлении с преобладанием каудальной мышечной порции. 3. При выполнении
радикальных оперативных вмешательств по поводу пилонидальнои болезни у детей по cleft-lift методике необходимо завершать край оперативного
доступа на расстоянии не ближе 3 см до края анального сфинктера.
Исследование было выполнено в соответствии с принципами Хельсинкской Декларации. Протокол исследования был одобрен Локальным
этическим комитетом учреждения. На проведение исследований было получено информированное согласие родителей, детей.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Ключевые слова: пилонидальна болезнь, дети, морфометрия, оперативное вмешательство.

Вступ

Пілонідальна хвороба (ПХ) – це гострий пілонідальний абсцес або хронічне запалення епітеліальних
куприкових ходів у підшкірно-жировій клітковині
міжсідничної складки у проекції крижово-куприкової ділянки. Ці ходи анатомічно не пов’язані з останньою і можуть мати ознаки хронічного запалення та
рецидивуючий перебіг. Хірургія ПХ бере свій початок іще з перших описів у далекому 1847 році [1].
З того часу описана велика кількість методів оперативного та консервативного лікування даної патології: від простого гоління ділянки сідниць і заміни
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асептичних пов’язок, до виконання пластичних оперативних втручань та лазерної коагуляції порожнини пілонідальної кісти [4]. Також існує принципова
різниця у підходах до лікування ПХ в залежності від
поглядів на етіологію цієї патології: наразі у світі є
кардинально різні точки зору. Згідно з першою теорією, ПХ має вроджений характер та формується у
зв’язку з дизембріогенезом (від порушення лізису
хребців хвоста та аномальної закладки придатків
шкіри до порушення формування уропікальних залоз). Ці погляди, переважно, розділяють вітчизняні
хірурги та представники країн Азії. Радикальну ко-
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рекцію прихильники цієї теорії вбачають у простому видаленні морфологічного субстрату хвороби
(пілонідальної кісти) шляхом простого її висічення
у межах здорових тканин і модифікують, в основному, лише способи ушивання рани [6]. Відповідно до
другої (якої притримуються переважно представники країн Європи та США), ПХ є суто набутою проблемою, причиною якої є «присмоктуюча» дія сідниць при надмірній масі людини та переважанні
сидячого способу життя. Уперше детально цей механізм описав J. Bascom у 1980 році, давши йому назву «Фолікулярно-ретенційна теорія», яка дала поштовх для формування нових підходів до методів
радикальної хірургічної корекції ПХ [2]. Ці методи
базувались на тому, що необхідно нівелювати глибину міжсідничної складки (МСС), тобто максимально її зменшити, й сформувати післяопераційний рубець латерально, тобто не на дні даної
складки, де на нього діє низка несприятливих факторів. Однак, на нашу думку, більш раціональним є
вибірковий погляд на існуючу патологію, що дозволяє розглядати її з точки зору патогенезу як вроджену патологію, яка реалізується під впливом набутих
факторів [5]. У зв’язку з цим у світовій практиці широко використовується метод радикального лікування ПХ, що асоціюється з невеликим ризиком
розвитку рецидивів (2–12% за даними різних досліджень), cleft-lift методика, запропонована
G.E. Karydakis у 1992 році [3]. Але в останньому відсутні чіткі рекомендації щодо того, як безпечно спланувати межі оперативного доступу та обмежити пошкодження важливих анатомічних структур цієї
ділянки. Також відсутні й описи цих елементів і їхнього проекційного розташування. Таким чином виникає
необхідність ґрунтовного обстеження крижово-куприково-сідничної ділянки й деталізації її анатомічної
структури задля попередження пошкодження функціонально важливих елементів тазового дна.
Метою дослідження було визначити топічну локалізацію структурних складових анального сфінктеру та сформулювати основні постулати формування безпечного анатомічного доступу при хірургії ПХ
у дітей.
Дослідження виконані відповідно до принципів
Гельсінської Декларації. Протокол дослідження
ухвалений Локальним етичним комітетом зазначеної у роботі установи. На проведення досліджень
було отримано інформовану згоду батьків, дітей.

Матеріали і методи дослідження

Дослідження було проведено на 10 тілах померлих
дітей, віком від 12 до 17 років, серед яких 5 дівчаток

та 5 хлопчиків, що не мали прижиттєвої патології
крижово-куприкової ділянки, на базі Вінницького
патологоанатомічного бюро. Препаровано стовпчики м’яких тканин шириною в 1 см і довжиною до
5 см на відстані 1 см від ануса на 12 год., 3 год., 6 год.
та 9 год. відповідно до циферблату, в положенні на
спині. Після підготовки та фіксації препаратів виконано їх фарбування гематоксилін-еозином за методом Ван Гізона, після чого було виготовлено поперечні зрізи анальних сфінктерів товщиною
5–7 мкм.

Результати дослідження та їх обговорення

Відомо, що м’язовий комплекс зовнішнього
сфінктеру заднього проходу (ЗСЗП) розвивається із
задньої частини клоачного сфінктера. Підшкірна
частина сфінктера є багатожмутковим кільцем
м’язів без виражених вентральних і дорзальних
зв’язок. Поверхнева порція ЗСЗП представлена у вигляді еліптичного м’яза, який прикріплюється до
задньої поверхні вершини куприка. Глибока частина
сфінктера зв’язана з лобково-прямокишковим
м’язом. Тобто фактично ЗСЗП являє собою продов
ження лобково-прямокишкового м’яза тазового
дна, оточуючи внутрішній сфінктер заднього проходу (ВСЗП). ЗСЗП має трипетлеву структуру, завдяки якій він огинає відхідник, запобігаючи флатуленції і сприяє найбільш ефективному м’язовому
напруженню задля забезпечення цієї функції.
Першим етапом морфологічного дослідження
було вивчення товщини порцій анального сфінктеру в його біоптатах, взятих на 3-х, 6-ти, 9-ти, 12-ти
годинах за годинниковим циферблатом з трупів дітей, які за життя не мали патології прямої кишки та
органів малого тазу (всього 40 зразків).
Проводилась морфометрія всіх структур анальних сфінктерів. Були проаналізовані такі показники,
як кількість м’язових жмутків у різних зонах зов
нішнього та внутрішнього анальних сфінктерів
(ВАС), кількість м’язових волокон в окремому
жмутку, площа поперечного перетину пучків
м’язових волокон, кількість фіброзної міжм’язової
тканини, співвідношення м’язової та фіброзної тканин.
У процесі гістологічного дослідження мікропрепаратів зовнішнього сфінктера прямої кишки було
встановлено, що площа поперечного перетину жмутків м’язових волокон у зовнішньому анальному
сфінктері (ЗАС) може досить значно варіювати залежно від кількості м’язових волокон, що його складають, від статури дитини. Так, найбільший жмуток
може бути майже вдесятеро більшим порівняно з
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Рис. 1. Біоптат ЗАС, хлопчик 17 р. Забарвлення гематоксилін-еозином ×200: 1 – м’язові жмутки різної товщини,
2 – пухка неоформлена фіброзна тканина

Рис.Рис.
2.

2. Біоптат ЗАС, дівчинка 16 р. Забарвлення гематоксилін-еозином ×100: 1 – м’язові волокна; 2 – прошарки
Рис. пухкої
3.
неоформленої фіброзної тканини; 3 – аморфна
еозинофільна речовина ендомізію
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Рис.
3. Біоптат ЗАС, хлопчик 12 р. Забарвлення гематоксиРис.2.
3.
Рис.

лін-еозином ×100: 1 – м’язові волокна; 2 – прошарки пухкої неоформленої фіброзної тканини; 3 – жирова тканина

Рис. 4.

Рис. 4. Біоптат ЗАС, дівчинка 15 р. Забарвлення гематоксилін-еозином ×200: 1 – м’язові волокна; 2 – широкі прошарки пухкої неоформленої фіброзної тканини
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Рис. 5. Біоптат ЗАС, хлопчик 12 р. Забарвлення за ВанГізоном ×100: 1 – м’язові волокна (зеленкуватий колір);
2 – широкі прошарки пухкої неоформленої фіброзної тканини (червоно-цегляний колір)

Рис . 6. Схема локалізації ЗАС : А – лінійні розміри
підшкірної порції зовнішнього сфінктеру відхідника; Б –
оптимальні межі інтраопераційного доступу у дітей

найменшим. Площа поперечного перетину пучка
м’язових волокон в середньому в осіб підліткового
віку складала від 448±32 мкм2 до 412±24 мкм2 (рис. 1).
Встановлено, що площа поперечного перетину
жмутків м’язових волокон залежить від статури дитини та практично не залежить від статі.

Найбільша кількість поперечних перетинів
м’язових жмутків характерна для дитячого та
юнацького віку й поступово зменшується з віком,
що пов’язано з природними процесами старіння організму, атрофією, склерозуванням, порушенням
кровообігу, гіподинамією і, як наслідок, інволютив-
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ними змінами та порушеннями у співвідношенні
м’язової та фіброзної тканин зовнішнього та внутрішнього сфінктерів прямої кишки.
Також визначено, що у різних порцій ЗАС (підшкірної, поверхневої та глибокої) можливі значні
морфологічні відмінності, а саме, величина та кількість м’язових пучків, розділених тонкими прошарками фіброзної тканини. Кожна із порцій розділена
фіброзними прошарками, що відходять від кінцевих
відділів м’язу, який піднімає анус. Максимальна їх
кількість міститься в підшкірній частині ЗАС, а найменша – в поверхневій, що є найбільш розвинутою.
Діаметр м’язових волокон у середньому складав
13,02±1,56 мкм. Об’ємна щільність м’язових волокон
складала 96,12±1,34%. У міжклітинній речовині ендомізія переважає аморфний еозинофільний компонент, а серед волокнистих структур фіброзної
тканини переважають колагенові волокна. Еластичні волокна нечисельні та мають вигляд розгалужених жмутків, які орієнтовані в перпендикулярному
напрямку та дещо діагонально по відношенню до
довгої вісі м’язових волокон, зв’язуючи групи
м’язових волокон одна з одною. Волоконця, що їх
зв’язують, утворюють сітчасті та решітчасті структури. Також м’язові пучки оточені тонкими ретикулярними волокнами (рис. 2).
Співвідношення площі м’язової та фіброзної тканин у ЗАС у дітей підліткового віку можна бачити на
рис. 3 та 4.
Більш чітко різниця співвідношення м’язової та
фіброзної тканини визначається при забарвленні за
Ван-Гізоном (рис. 5).
При морфометричному співставленні величин
співвідношення площі м’язової та фіброзної тканин
у ЗАС у дітей підліткового віку визначено, що воно
в середньому дорівнює відповідно 68,5±2,1% проти
31,5±2,1%, (р<0,01).

Морфометричні дослідження біоптатів ВАС у
хлопців та дівчат у нормі виявили, що його довжина
на різних ділянках майже однакова, що свідчить про
рівномірну локалізацію у складі анального сфінктеру (табл. 1).
При дослідженні лінійних величин товщини різних порцій ВАС у дівчаток та хлопчиків з’ясовано
деяке їх переважання в останніх, що повинно враховуватись в якості прогностичного чинника ризиків пошкодження анального сфінктеру при визначенні параметрів операційного доступу (табл. 2).
При морфологічному дослідженні лінійних розмірів довжини різних порцій ЗАС у визначених місцях біопсії виявлено переважання параметрів, які
визначались на 6-ти годинах, відповідно, 5,7±0,06 см
проти 4,3±0,04 см на 3-х годинах (<0,01), та 12-ти
годинах, відповідно 5,1±0,06 см проти 4,3±0,03 см на
9-ти годинах, (<0,01) (табл. 3).
Морфометрія товщини досліджених порцій ЗАС
у нормі в різних ділянках забору матеріалу визначило переважання його поздовжніх параметрів, на
6-ти годинах, відповідно, 26,7±0,61 мм проти
18,5±0,19 мм на 3-х годинах (<0,01), та 12-ти годинах,
відповідно, 23,9±0,33 мм проти 18,4±0,19 мм на 9-ти
годинах, (<0,01) (табл. 4).
Порівняння величин товщини ЗАС між хлопчиками та дівчатами показало переважання показників у всіх ділянках дослідження у хлопчиків, що засвідчує, на погляд спеціалістів, у них більшу
величину товщини сфінктера (табл. 5).
Даний факт морфологічного дослідження ЗАС, як
самостійної, складної багатоповерхової анатомічної
структури, доводить відсутність типової округлої
структури, натомість його структура в просторовому плані має еліпсоподібну форму витягнуту в передньо-задньому напрямку із переважанням
м’язової каудальної порції. Середні лінійні розміри

Таблиця 1
Довжина різних порцій ВАС у дітей підліткового віку в нормі (см)
Місця забору матеріалів для морфометричного дослідження
Ділянка сфінктера на 3-х Ділянка сфінктера на 6-ти Ділянка сфінктера на 9-ти
годинах (бічна порція),
годинах (задня порція),
годинах (бічна порція),
n=10
n=10
n=10
1,3±0,03
1,3±0,07
1,2±0,03
Таблиця 2
Ширина різних порцій ВАС у хлопчиків та дівчат в нормі (мм)
Місце виміру ширини ВАС
Стать дітей
Задня порція
Передня порція
(n=10)
(n=10)
Хлопчики
5,8±1,4
5,2±1,2
Дівчата
5,5±1,2
4,9±0,8
р
>0,05
>0,05

Ділянка сфінктера на 12-ти
годинах (передня порція),
n=10
1,3±0,03

Бічні порції
(n=10)
4,3±1,1
4,2±1,1
>0,05
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підшкірної порції сфінктеру в напрямках 3 год.,
6 год., 9 год. та 12 год. у положенні на спині складали
відповідно 18,5±0,19 мм, 26,7±0,61 мм, 18,4±0,19 мм
та 23,9±0,33 мм. На основі цього встановлено, що
«зона небезпеки» навколо анального сфінктера, при
пошкодженні якої можуть виникнути порушення
довільного утримання кишкових газів та калу, має
чіткі межі. Підшкірна порція ЗАС має форму еліпса,
зміщеного каудально з передньо-заднім розміром
50,6±1,04 мм т а із попере чним розміром
36,9±0,42 мм, проведеними через центр анального
отвору (рис. 6).
Це свідчить про те, що при виконанні операційного доступу під час радикальної операції з приводу
ПХ дистальний край останнього варто «завершувати» на відстані мінімум 3 см від анального отвору, а
не 2 см, як це рекомендують деякі фахівці. Особливо
звертає увагу на себе той факт, що при проведенні
операцій за cleft lift методикою хірургу необхідно
мобілізувати шкіру та м’які тканини зі сторони медіального розрізу, верхнього та нижнього країв операційної рани. Це призводить до того, що волокна
підшкірної порції ЗАС іще більше пошкоджуються
через відсепаровку від основної товщини м’язу та
додаткового розсічення. Оскільки волокна підшкірної порції ЗАС можуть через це пошкоджуватись у
зоні проведення операції, то в подальшому можливе
виникнення порушення його функції, що призведе
до зниження якості життя пацієнта.

З метою просторово-об’ємного представлення
м’язових складових ЗАС були визначені середні діаметри мязового жмутка та м’язового волокна сфінктера (табл. 6).
Таким чином, у середньому один м’язовий жмуток ЗАС структурно складається із 31,8 м’язових
волокон, що засвідчує їх дуже незначну товщину,
завдяки чому вони можуть легко пошкоджуватись
при будь-якому механічному впливі, оскілки око
людини в змозі розрізнити, за сприятливих умов,
окремий об’єкт діаметром лише до 50 мкм (0,05 мм)
з відстані 20–25 см.
Створена математична модель оптимального операційного доступу в межах системи контролю і керування доступу та її морфологічно визначені безпечні параметри відносно ЗАС дозволяє виконувати
втручання в проекції МСС при будь-яких патологічних процесах у цій ділянці із латералізацію країв
післяопераційної рани, мінімалізацією оперативної
травми задля покращення умов для її загоєння і попередження ускладнень. З метою ілюстрації цього
положення наводимо клінічний приклад.
Пацієнтка Б., 12 років, МКСХ №6100, 18.08.2020 р.,
звернулась за медичною допомогою у зв’язку із наявністю об’ємного утворення бобовидної форми в крижово-куприковій ділянці (ККД), яке з’явилось близько
1 року на дні МCC розміром до 0,5×0,4 см, безболісне,
що збільшувалось із ростом дитини. Близько 2,5 міс.
тому утворення почало інтенсивно збільшуватись у

Таблиця 3
Довжина різних порцій ЗАС у дітей підліткового віку в нормі (см)
Місця забору матеріалів для морфометричного дослідження
Ділянка сфінктера на 3-х
Ділянка сфінктера на 6-ти Ділянка сфінктера на 9-ти
годинах (бічна порція)
годинах (задня порція)
годинах (бічна порція)
(n=10)
(n=10)
(n=10)
4,3±0,04
5,7±0,06
4,3±0,03

Ділянка сфінктера на 12-ти
годинах (передня порція)
(n=10)
5,1±0,06

Таблиця 4
Товщина різних порцій ЗАС у дітей підліткового віку в нормі (мм)
Місця забору матеріалів для морфометричного дослідження
Ділянка сфінктера на 3-х го- Ділянка сфінктера на 6-ти
Ділянка сфінктера на 9-ти
динах (бічна порція) (n=10) годинах (задня порція)
годинах (бічна порція)
(n=10)
(n=10)
18,5±0,19
26,7±0,61
18,4±0,19

Ділянка сфінктера на 12-ти
годинах (передня порція)
(n=10)
23,9±0,33

Таблиця 5
Товщина різних порцій ВАС у хлопчиків та дівчат в нормі (мм)
Місце виміру товщини ЗАС
Стать дітей
Задня порція
Передня порція
Бічні порції
(n=10)
(n=10)
(n=10)
Хлопчики
28,2±0,8
24,7±0,7
18,9±2,3
Дівчата
24,9±0,7
22,1±0,5
18,3±1,5
р
<0,05
<0,05
>0,05
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Рис. 7. Пацієнтка Б., 12 років, МКСХ №6100. Д-з: пухлинне утворення ККД. Загальний вигляд об’ємного утворення
та його розташування

А

Б

Рис. 8. Пацієнтка Б., 12 років, МКСХ №6100. Д-з: «Пухлинне утворення ККД». А – загальний вигляд видаленого
утворення (асиметрична лінія доступу, яка була визначена шляхом математичного моделювання); Б – загальний
вигляд утворення на розрізі (макропрепарат)

1
2

Рис. 9. Пацієнтка Б., 12 років, МКСХ №6100. Д-з: «Пухлин
не утворення ККД». Загальний вигляд післяопераційної
рани

розмірах. Під час огляду в ділянці МСС у проекції куприка відмічається об’ємне утворення розміром до
7,0×4,0×3,0 см у вигляді опуклого конуса, основою
оберненою краніально. Шкіра над утворенням натягнута, блищить; м’які тканини навколо візуально не
змінені. Пухлиноподібне утворення своєю верхівкою
закриває анальний отвір до ½ його опуклості. При
пальпації утворення має еластичну консистенцію, помірно рухоме, щільно з’єднане зі шкірою, але не
з’єднане з глибше розташованими тканинами. При
зміщенні утворення – краніальне, своєю основою лежить у проекції ЗАС і поширюється на перианальну
ділянку гіперпігментованої шкіри, має форму еліпсу
розміром 3,0×2,0 см, який розташований у поперечному напрямку у відношенні до МСС та поширюється на
праву сідницю (рис. 7).
При ректальному огляді анальний сфінктер має
достатній тонус, вільно прохідний. Стінки відхідника без патологічних змін. Ампула прямої кишки містить невелику кількість калових мас, стінки її на
висоті пальця без змін по всій опуклості. Глибина
МСС – 3,0 см. При УЗД виявлено неоднорідну
структуру утворення через гіпоехогенні ділянки
діаметром до 0,5 см, активний кровотік по всьому
його об’єму, без ознак проростання у глибше роз-

Рис. 10. Пацієнтка Б., 12 років, МКСХ №6100. Д-з: пухлинне утворення ККД. Мікропрепарат. Заключення:
структура сосочкової гідраденоми у складі крижово-куприкової кісти, що переважно складається із фіброзної
тканини (1) та жирової клітковини (2). Забарвлення гематоксилін та еозин ×100

ташовані тканини. За даними рентгенографії структурних змін кісток тазу не виявлено.
21.08.2020 року виконано оперативне втручання
(протокол №99): «Видалення новоутворення». Доступ – огинаючий асиметричний розріз із опуклою
частиною доступу на стороні лівої сідниці. Утворення тупим та гострим шляхом було відділено від тканин розташованих глибше. Зв’язку із останніми
воно не мало (рис. 8). Виконано мобілізацію шкірнопідшкірно-жирового клапотя товщиною до 0,8 см із
медіального краю рани, який переміщено на осноТаблиця 6
Середні діаметри поперечного перетину м’язових жмутка та волокон ЗАС у дітей підліткового віку в нормі
Показники вимірів м’язових складових ЗАС
Середній діаметр
Середній діаметр
р
м’язового жмутка
м’язових волокон ЗАС
ЗАС
435,9±5,15 мкм
13,7±0,18 мкм
<0,001
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Оригінальні дослідження. Колопроктологія
вну площу рани. Рана ушита пошарово, натяг країв
рани відсутній (рис. 9). Післяопераційна рана дренована гумовим випускником.
Післяопераційний період без ускладнень. Дренаж видалено на 3 добу. Післяопераційна рана зажила первинним натягом. Глибина МСС зменшилась на 0,5 см й склала 2,5 см (що пов’язано із
невеликою площею операційної рани, яка складала до 16 см2).
За даними заключення патогістологічного дослідження №28786-89 встановлено заключний
діагноз: «Гідраденома крижово-куприкової ділянки» (рис. 10).
Даний клінічний приклад демонструє можливості використання описаного методу формування
нижнього краю оперативної рани не лише у дітей із
ПХ, а й при хірургічних втручаннях з приводу
об’ємних утворень ділянки МСС через можливість
виконання чітко аргументованого доступу, зменшення ризику інтраопераційного пошкодження
ЗСЗП та виникнення післяопераційних ускладнень
у подальшому.

Висновки

Наявні анатомічні описи анальних сфінктерів потребують у сучасному світі більш ґрунтовного дослідження задля попередження їх травмування під
час виконання оперативних втручань.
Зовнішній анальний сфінктер має просторову
форму триповерхової овальної структури, витягнутої у передньо-задньому напрямку із переважанням
каудальної м’язової порції.
При виконанні радикальних оперативних втручань з приводу пілонідальної хвороби у дітей за
cleft-lift методикою необхідним є завершувати край
оперативного доступу на відстані не ближче, ніж за
3 см до краю анального сфінктеру.

Перспективи подальших досліджень

Оскільки хірургічні втручання при ПХ у дітей
часто мають велику кількість емпіричних рекомендацій, а також відсутні застереження про те, які анатомічні структури можуть бути пошкоджені під час
оперативного втручання, існує необхідність більш
детального та глибокого дослідження крижово-куприково-сідничної ділянки у дітей з метою виявлення їх ключових особливостей. Це дозволить значно
зменшити ризик їх пошкодження та дасть змогу
більш чітко розробити план виконання оперативних
втручань з приводу ПХ у дітей.
Автори заявляють про відсутність конфлікту
інтересів.
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