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Невуси – доброякісні пухлини меланоцитарного генезу. Вроджені меланоцитарні невуси виявляються
при народженні або безпосередньо після народження дитини (1% малюків). Невусні клітини простих невусів можуть розповсюджуватись в глибокі відділи дерми. Тому при звичайному методі видалення іноді
продовжується ріст неповністю видалених невусних клітин. При цьому на місці рубця з’являється невелике пігментне вогнище. Ці вогнища зазвичай відповідають гістологічній будові первинного невусу без будьяких ознак малігнізації. У роботі представлений аналіз хірургічних підходів до лікування пігментних невусів шкіри. Із урахуванням досліджень в галузі мікроархітектоніки шкіри обґрунтовані та запропоновані
шляхи покращення методу лікування первинної пухлини.
Мета: підвищити ефективність визначення ступеня радикалізму видалення пігментних невусів шкіри в
дітей із урахуванням товщини гіподерми в різних анатомічних ділянках організму.
Матеріали та методи дослідження. Робота виконувалась на базі відділення онкогематології Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні в період з 2018 по 2020 рр. Клінічний розподіл особливостей хірургічних втручань
при пігментних невусах шкіри передбачав аналіз даних медичних карт амбулаторних та стаціонарних хворих
(120 документів). Вік пацієнтів обох статей знаходився в межах від 3 до 16 років. Аналізу підлягали пацієнти з
локалізацією пігментних новоутворень у різних ділянках кінцівок (68 спостережень) та тулуба (52 дитини).
Результати. Використання запропонованої розрахункової моделі в лікуванні 120 хворих із пігментними
невусами за період 2018–2020 рр. дозволило уникнути рецидивного перебігу патології в усіх випадках.
Висновки. Запропонована методика визначення радикалізму видалення пігментних невусів шкіри шляхом математичного обчислення співвідношень площ видалених тканин на рівні шкіри та на рівні апоневрозу з урахуванням товщини гіподерми в різних ділянках тіла дозволяє чітко розраховувати індивідуальні
параметри операційної рани.
Дослідження виконані відповідно до принципів Гельсінської Декларації. Протокол дослідження ухвалений Локальним етичним комітетом всіх зазначених у роботі установ. На проведення досліджень було отримано інформовану згоду батьків, дітей.
Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.
Ключові слова: діти, хірургічне лікування, невуси, шкіра, первинна пухлина.

Method of determining the degree of radicalism removal of pigment skin nevuses in children
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Nevi are benign melanocytic tumors. Congenital melanocytic nevus is detected at birth or shortly after birth in 1% of infants. The nevus cells of simple nevi
can spread into the deep layers of the dermis. So incompletely excised nevus cells may at times continue to grow when the conventional excising technique
is applied. A small pigment focus may therewith be detectable in the presence of a scar. These foci usually repeat the histological pattern of the primary
nevus without any signs of malignization. The article presents an analysis of the data surgical approaches in the treatment nevus of the dermis. There are
ways of improving surgical method of treatment of primary tumor based on research in the field of microarchitectonics of the skin.
The aim: to increase the effectiveness of determining the degree of radicalism of removal of pigmental nevi in children, taking into account the thickness of
the hypoderma in different anatomical areas of the body.
Materials and methods of research. The work was carried out on the basis of the department of oncohematology of Vinnytsia Regional Children’s Clinical
Hospital in the period from 2018 to 2020. Clinical distribution of features of surgical interventions in pigmented skin nevi involved analysis of data of mediISSN 2304-0041 Хірургія дитячого віку №4(69)/2020
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cal cards of patients (120 documents). The age of patients of both sexes was between 3 and 16 years old. Patients with localization of pigmented neoplasms
in different areas of the extremities (68 observations) and the trunk (52 children) were subject to analysis.
Conclusions. The proposed methodology for determining the radicalism of removing pigmented skin nevi by mathematically calculating the ratios of the
areas of the removed tissues at the skin level and at the level of aponeurosis, taking into account the thickness of the hypoderma in different parts of the
body, allow you to clearly calculate the individual parameters of the operating wound.
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.
Key words: children, surgical treatment, nevus, skin, primary tumor.

Методика определения степени радикализма удаления пигментных невусов кожи у детей
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Невусы – доброкачественные опухоли меланоцитарного генеза. Врожденные меланоцитарные невусы выявляются при рождении или вскоре
после рождения (1% новорожденных). Невусные клетки простых невусов могут распространяться на глубокие отделы дермы. Поэтому при обычном
методе удаления иногда продолжается рост неполностью удаленных невусных клеток. При этом на фоне рубца обнаруживается небольшой
пигментный очаг. Эти очаги обычно соответствуют гистологическому строению первичного невуса без каких-либо признаков малигнизации. В статье
представлен анализ хирургических подходов к лечению пигментных невусов кожи. C учетом исследований в области микроархитектоники кожи
обоснованы и предложены пути совершенствования хирургического метода лечения первичной опухоли.
Цель: повысить эффективность определения степени радикализма удаления пигментных невусов кожи у детей, учитывая толщину гиподермы в
различных анатомических областях тела.
Материалы и методы исследования. Работы проводились на базе отделения онкогематологии Винницкой областной детской клинической больницы
в период с 2018 по 2020 гг. Клиническое распределение особенностей хирургических вмешательств при пигментных невусах кожи включало анализ
медицинских карт амбулаторных и стационарных пациентов (120 документов). Возраст пациентов обоих полов был от 3 до 16 лет. Пациенты с
локализацией пигментированных неоплазм в различных областях конечностей (68 наблюдений) и туловища (52 ребенка) подвергались анализу.
Результаты. Использование предложенной модели в лечении 120 пациентов с пигментными невусами в период 2018–2020 гг. позволило избежать
рецидивирующего течения патологии во всех случаях.
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 про отсутствие конфликта интересов.
Ключевые слова: дети, хирургическое лечение, невусы, кожа, первичная опухоль.

Вступ

Меланоцитарні новоутворення шкіри привертають увагу фахівців у першу чергу в зв’язку із їх знач
ною поширеністю, а ще тому, що до цієї групи захворювань відноситься меланома шкіри, яка часто
розвивається із доброякісного пігментного новоутворення – невуса [3,18]. Вроджені меланоцитарні
невуси виявляються у 1% новонароджених [12]. При
цьому особлива увага приділяється диспластичним
невусам, до яких відносяться епідермальні та змішані невуси, діаметр яких перевищує 5 мм, з нерівномірним розподілом пігменту на поверхні та нечітким контуром [7].
За даними деяких авторів, меланома шкіри в дітей
виникає у 20% із невусів невеликих та середніх розмірів [2,11,16].
Часто через видиму простоту хірургічного лікування пігментних невусів шкіри використовують
спрощені лікувальні маніпуляції, що негативно позначається на перебігу захворювання та віддалених
результатах, одним із яких є рецидив захворювання
[14]. У світовій літературі наводяться різні дані
щодо частоти рецидивів після лікування пігментних
невусів, показник яких коливається в межах від 6%
до 41% [8,9]. У вітчизняній літературі частота рецидивів наводиться в межах 20% [10].
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Крім того, у практичній діяльності лікарів хірургів та онкологів трапляються випадки, коли в ділянці видалення пігментних невусів з’являються вогнища пігментації [17]. У класифікації ВООЗ такі
невуси виділені в групу «persistent melanocytic nevus»,
тобто «продовжений ріст невуса», який є ускладненим перебігом захворювання, що за своїм гістогенезом є окремою формою патології, яка не відповідає
суто рецидиву пухлини [1,6,15].
З метою покращення результатів хірургічного лікування новоутворень шкіри використовують методики хірургічного висічення шкіри з пухлиною,
жировою клітковиною та прилеглою фасцією єдиним блоком під тупим кутом до основи рани, що дозволяє збільшити об’єм висіченої жирової клітковини та лімфатичних капілярів у порівнянні з
традиційним підходом [5].
Але при визначенні співвідношення площі висіченого шкірного клапотя до площі тканин, видалених на рівні фасції, не враховується їх кореляція із
товщиною гіподерми, величина якої різниться в різних ділянках тіла, що в свою чергу зменшує радикалізм втручання.
Отже, враховуючи значний відсоток негативних
наслідків лікування пігментних невусів через велику
кількість рецидивів, відсутність єдиного погляду на
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хірургічну тактику радикального видалення пухлин,
була зроблена спроба визначення доцільності радикального методу оперативного лікування пігментних новоутворень.
Мета: підвищити ефективність визначення ступеня радикалізму видалення пігментних невусів
шкіри в дітей із урахуванням товщини гіподерми в
різних анатомічних ділянках організму.

Матеріали та методи дослідження

Робота виконувалась на базі відділення онкогематології Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні в період з 2018 по 2020 рр. Клінічний розподіл
особливостей хірургічних втручань при пігментних
невусах шкіри передбачав аналіз даних медичних
карт амбулаторних та стаціонарних хворих (120 документів). Вік пацієнтів обох статей знаходився в
межах від 3 до 16 років. Аналізу підлягали пацієнти
з локалізацією пігментних новоутворень в різних
ділянках кінцівок (68 спостережень) та тулуба
(52 дитини).
Дослідження виконані відповідно до принципів
Гельсінської Декларації. Протокол дослідження
ухвалений Локальним етичним комітетом всіх зазначених у роботі установ. На проведення досліджень було отримано інформовану згоду батьків,
дітей.

Результати дослідження та їх обговорення

Гіпотеза дослідження передбачала розрахунок
відношення площі шкіри, разом із пігментним новоутворенням, у дітей до площі видаленої гіподерми на рівні апоневрозу. При реалізації цієї гіпотези
враховувались отримані в останні роки дані щодо
особливостей анатомічних структур, які розташовані між власне дермою, глибокою фасцією та апоневрозом. Такий підхід зумовлений тим фактом,
що архітектоніка судинного компоненту гіподерми
викликає зацікавленість онкологів через персистуючий перебіг патології, можливості метастазування новоутворень та подальше прогнозування захворювання.
Так, при ультразвуковій ліподеструкції, без пошкодження ультраструктур, після евакуації зруйнованих тканин до рівня апоневрозу, визначено, що
вертикальне спрямування мають лише до 2/3 сполучнотканинних тяжів та судин шкіри із вираженою
мережею колатералей, а решта розташовані діагонально або горизонтально, які в своїй більшості мають пласку будову. Більшість судин у гіподермі розташовані в сполучнотканинних оболонках, але
пов’язані між собою колатералями. Таким чином,

наявність в гіподермі вираженої судинно-депонуючої конструкції може забезпечити її безпосередню
участь у патологічних процесах, пов’язаних із рецидивами та генералізацією пігментних новоутворень
шкіри [4].
Зазвичай, відступи від видимих меж пухлини коливаються в діапазоні 1,0–2,0 см. Відповідно до
Міжнародного стандарту ESMO (Європейське товариство медичної онкології, 2004), лікування локальних стадій меланоми шкіри необхідно проводити з
широким висіченням первинної пухлини в межах
здорових тканин із краями резекції від країв основи
пухлини: 0,5 см – для меланоми in situ; 1,0 см – при
товщині пухлини 1–2 мм за Breslow; 2,0 см – при товщині пухлини >2 мм, але <4 мм; при первинних пухлинах із вираженою інвазією >4 мм товщиною може
бути рекомендований відступ, що перевищує 2,0 см
[19]. Поряд із достатнім відступом від країв пігментного утворення важливою є глибина висічення новоутворення від підлеглих тканин. Еталоном онкологічного радикалізму вважається оперативне
втручання, за якого висікається достатній блок тканин, що складається зі шкіри, підшкірної клітковини та фасції. Саме такий об’єм гарантує успіх операції в більшості випадків. Враховуючи попередньо
викладену дію принципу розбіжного сегментарного
кровотоку та лімфатичного відтоку у вигляді трикутника з вершиною у центрі пухлини, видалення в
однакових об’ємах тканин на рівнях поверхневої та
глибокої фасцій не повинно розглядатись у якості
радикального втручання. Тому логічним є виконання розрізів шкіри та підлеглих м’яких тканин не під
прямим кутом, а під певним тупим кутом, що забезпечує менший об’єм висіченої шкіри, ніж об’єм видалених фасцій та жирової тканини із судинами, що
в них проходять.
Іншою складовою гіпотези дослідження було визначення та оцінка значень певних складових адекватності хірургічного доступу.
Довжина та глибина. При мініінвазивних втручаннях глибина переважає над довжиною, що відповідно формує обмежені умови при виконанні операції.
Вісь спостереження – лінія передачі зображення,
що поєднує око хірурга та об’єкт операції, яка при
мініінвазивних втручаннях є не обов’язково прямою лінією, а може складатись із декількох відрізків
прямих ліній, бути вигнутою, мати складну форму
або навіть мати віртуальні ділянки. Важливою умовою є те, що вісь прямого спостереження об’єкта за
будь-яких умов повинна залишатись вільною та не
перекриватись інструментами.
ISSN 2304-0041 Хірургія дитячого віку №4(69)/2020
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Рис. 1. Критерії оцінки доступності при виконання мініінвазивних втручаннях: 1 – довжина рани; Х – вісь спостереження; h – глибина рани; S – зона доступності; V – об’єм та форма операційної рани; Y – вісь операційної дії; α – кут операційної дії

Вісь операційної дії, яка має вигляд умовної лінії
передачі фізичних зусиль від рук хірурга до об’єкта
операції, також може мати вигляд складної траєкторії, при чому, чим вона довша та складніша за формою, тим складніше виконувати оперативне втручання. За умови невеликого розміру оперативного
доступу вісі спостереження та операційної дії не
співпадають, а на деяких ділянках можуть розташовуватись паралельно, не перекриваючи одна одну.
Зона доступності. При мініінвазивних оперативних втручаннях характерна обмеженість хірургічних доступів, внаслідок чого досяжними лишаються лише окремі частини анатомічних утворень,
що багато в чому визначає успішність втручання.
Об’єм та форма операційного простору. Для мініінвазивних втручань характерною є форма операційного простору у вигляді «конусу», «тубусу» або
«колби-реторти», для яких притаманна широка основа. Такі форми операційного простору не випадкові,
а найбільш доцільні, оскільки за своїм об’ємом у декілька разів перевищують свій циліндричний аналог,
що забезпечує більшу свободу при хірургічних маніпуляціях, дозволяючи максимально збільшити простір, який розташовується безпосередньо над зоною
доступності (чим більше об’єм вільного простору,
тим легше оперувати). Розширення цієї частини доступу в 2 рази збільшує площу зони доступності в
4 рази, а об’єм прилеглої частини вільного операційного простору збільшується у 8 разів.
Таким чином форма доступу із збільшенням його
площі на рівні апоневрозу забезпечує максимальну
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свободу оперування в зоні доступності при мінімальному об’ємі операційного простору, а відповідно і мінімальній площі контакту інструментів із
тканинами.
Важливими критеріями оцінки достатності хірургічного доступу та свободи оперування є
кути операційної дії. Достатню ширину доступу
визначає класичний кут операційної дії (ККОД),
який утворений лініями, що з’єднують зовнішні
краї доступу та конкретні точки об’єкту операції.
Адекватні умови при виконанні оперативного
втручання забезпечує величина ККОД ≥25° [13],
(рис. 1).
При визначенні чинників математичної моделі
обчислення параметрів операційної рани радикального видалення пігментних невусів враховувався
той факт, що в переважній більшості клінічних випадків контур патологічного утворення наближається до овалу, тому контур розрізу шкіри, з урахуванням відповідних відст упів від пухлини,
наближається до форми еліпсу.
Площа еліпсу дорівнює добутку довжин великої
та малої напіввісей на число π і розраховується за
формулою
S = π × a × b, де 
(1)
а – довжина більшої напіввісі еліпсу; b – довжина
меншої напіввісі еліпсу; число π дорівнює величині
3,1415.
Виходячи з цього, в основу моделі обчислення
площинних параметрів операційної рани покладено
співвідношення розмірів видалених тканин у формі
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лою (4) отримуємо розрахункову формулу площі
(S) рани на рівні фасції у вигляді наступного розрахунку:

S  

Рис. 2. Зображення розрахункової моделі обчислення
параметрів операційної рани в двох перпендикулярних
напрямках, де: а – більший діаметр еліпсу на рівні шкіри;
b – менший діаметр еліпсу на ріні шкіри; h1 – глибина
рани; α – кут огляду (25о, це кут трикутника, основою
якого є менший діаметр фасції; в трикутнику з більшою
основою фасції кут буде більшим 25о); S1 – площа рани на
рівні шкіри; S – площа рани на рівні фасції

еліпсів на рівні шкіри та на рівні глибокої фасції з
урахуванням товщини гіподерми.
Для більш спрощеного сприйняття логіки розрахунку, форму операційного простору пропонується
розглядати у вигляді конусу.
Геометрично розрахункова модель є у вигляді трикутника, вершина якого дорівнює 25°, і який представляє собою перевернутий на 180° аналог ККОД (рис. 2).
Враховуючи параметри чинників операційної
рани, визначаємо більший діаметр еліпсу на рівні
фасції за формулою:

a1  a

h1  h
– б ільша довжина

(2)
h
напіввісі еліпсу на рівні фасції.

Менший діаметр еліпсу на рівні фасції визначаєм
за формулою:

b1  b

h1  h
–м
 енша довжина
(3)
h
напіввісі еліпсу на рівні фасції.

Висота огляду операційної рани визначалась за
формулою:

h

b
tg


2



(4)

Адаптуючи формули (2) та (3) до формули (1) із
урахуванням показника висоти огляду за форму-

a1  b1
.
4

(5)

Вносячи індивідуальні лінійні показники конкретного новоутворення у формулу (5), яку інтегрували в
універсальну програму для роботи з електронними
таблицями Microsoft Excel, швидко та точно отримуємо необхідні розрахункові показники під час виконання радикального оперативного втручання з видалення пігментних невусів шкіри, зважаючи на їх
різну локалізацію.
Використання запропонованої розрахункової моделі в лікуванні 120 хворих з пігментними невусами
за період 2018–2020 рр. дозволило уникнути рецидивного перебігу патології в усіх випадках.

Висновки

Підвищення радикалізму оперативного втручання при видаленні пігментних новоутворень
полягає не тільки у достатньому відступі від видимих меж пухлини, але й в адекватному об’ємі
видаленої підшкірно-жирової клітковини, судин
та фасцій, які мають свої певні анатомо-топографічні особливості.
Запропонована методика визначення радикалізму видалення пігментних невусів шкіри шляхом
математичного обчислення співвідношень площ видалених тканин на рівні шкіри та на рівні апоневрозу з урахуванням товщини гіподерми в різних ділянках тіла дозволяє чітко розраховувати індивідуальні
параметри операційної рани.
Автори заявляють про відсутність конфлікту
інтересів.
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