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створенням умов для самореалізації майбутніх фахівців у навчальній 

діяльності. 
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РЕМОДЕЛЮВАННЯ СЕЧОВОГО МІХУРА У ХВОРИХ НА 

ДОБРОЯКІСНУ ГІПЕРПЛАЗІЮ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ 

ВНАСЛІДОК ДОВГОТРИВАЛОЇ ІНФРАВЕЗИКАЛЬНОЇ ОБСТРУКЦІЇ 
Вступ. За даними L.M. Nepomnyashchikh et al. (2012), перебудова 

сечового міхура (СМ) у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової 

залози (ДГПЗ) є адаптивним процесом у відповідь на довготривале 

порушенні відтоку сечі. При цьому, M. Speakman et al. (2015), звертають 

увагу на прямий зв’язок між втратою скорочувальної здатності детрузора при 

ДГПЗ та незадовільними результатами оперативного лікування. 

Мета дослідження: вивчити морфологічні особливості ремоделювання 

СМ у хворих на ДГПЗ внаслідок довготривалої інфравезикальної обструкції.     

Матеріали та методи. Відібрано 70 хворих на ДГПЗ методом 

випадкової вибірки, середній вік – 67,94±7,42 років, які за клінічними 

проявами були розподілені на три групи: перша група відповідала стадії 

компенсації СМ (20 хворих), друга група – стадії субкомпенсації СМ (20 

хворих), третя група – стадії декомпенсації СМ (30 хворих). 

Стадію компенсаціії СМ позначити як таку, що проявляється 

симптомами накопичення, стадію субкомпенсації СМ – неповним 

випорожненням СМ, стадію декомпенсації СМ – збільшенням залишкової 

сечі, підкапуванням сечі, розвитком уретерогідронефрозу, рецидивуючою 

сечовою інфекцією та нирковою недостатністю. 

Всім хворим під час операції виконувалась біопсія СМ з наступним 

патоморфологічним дослідженням.  

Результати та обговорення. Стадія компенсації СМ 

характеризувалась тривалістю захворювання – 4±1,8 роки, I-PSS – 16±4,5 

балів, Qmax – 15,8±2,4 мл/с, Qave – 12,8±2,8 мл/с, відсутністю ЗС,  

Морфологічна характеристика: уротелій з помірними дистрофічними 

змінами окремих епітеліоцитів, інколи з формуванням навколоядерних зон 

«спустошення», в поодиноких ділянках наявні десквамація поверхневих 

шарів.  

В субуротелії спостерігаються поодинокі вогнища 

лімфоплазмоцитарної інфільтрації. Детрузор представлений 

гіпертрофованими гладком’язовими клітинами, з явищами помірної 

гідропічної дистрофії в окремих лейоміоцитах, візуалізуються поодинокі 

вогнища сполучної тканини. За морфометричними показниками питома вага 

сполучної тканини дорівнювала 4,5±2,2%, діаметр гладком’язових клітин – 

7,5±1,7 мкм. 



 
87 

Стадія субкомпенсації СМ характеризувалась тривалістю 

захворювання – 5,8±3,5 років, I-PSS – 26±3,9 балів, Qmax – 10,8±2,5 мл/с, Qave – 

4,4±1,4 мл/с, ЗС – 150,1±80,8 мл. 

Морфологічна характеристика: уротелій гіпертрофований і лише на 

обмежених ділянках зберігає характер перехідного. Ділянки атрофії 

поєднуються з вогнищами гіперплазії епітеліоцитів із стратифікацією 

епітелію (до 14 - 18 шарів і більше). В багатьох ділянках візуалізується 

виражена десквамація поверхневих шарів уротелію, відзначаються 

дистрофічні зміни епітеліоцитів. Субуротелій в більшості випадків 

набряклий, відмічається формування лакуноподібних щілин. Часто 

зустрічаються вогнища лімфоплазмоцитарної інфільтрації, субепітеліальні 

крововиливи.  

Детрузор у більшості представлений гіпертрофованими гладком’зовими 

клітинами, значна кількість яких із ознаками гідропічної дистрофії. За 

рахунок проліферації сполучної тканини, м’язові волокна починають 

поділятися на окремі пучки. За морфометричними показниками питома вага 

сполучної тканини дорівнювала 11,8±4%, діаметр гладком’язових клітин – 

7,1±1,9 мкм. 

Стадія декомпенсації СМ характеризувалась тривалістю захворювання 

– 10,6±3,3 років, перед накладенням цистостоми: I-PSS – 33,1±1,88 балів, ЗС 

– 1093,3±458,8 мл. 

Морфологічна характеристика: уротелій значно витончений і 

складається з 1-2 шарів епітеліоцитів неправильної форми, з вогнищами 

тотальної десквамації усіх шарів. Ерозивні зміни слизової оболонки СМ 

супроводжуються вираженим склерозом субуротелію, атиповою 

васкуляризацією та наявністю великої кількості тучних клітин. У місцях 

десквамації уротелію спостерігаються підслизові вогнища склерозу, які 

проникають в детрузор.  

В усіх шарах СМ спостерігається дифузна лімфоплазмоцитарна 

інфільтрація, часто яскраво виражена. Детрузор представлений 

гіпотрофованими гладком’зовими клітинами, із ознаками гідропічної 

дистрофії. За рахунок масивної проліферації сполучної тканини м’язові 

волокна поділяється на окремі пучки. За морфометричними показниками 

питома вага сполучної тканини збільшилась до 29,4±7,7%, діаметр 

гладком’язових клітин зменшився до 4,75±1,9 мкм. 

Висновки: Ремоделювання СМ внаслідок довготривалої тривалої 

інфравезикальної обструкції характеризується розвитком незворотних 

морфологічних змін з прогресивним збільшенням питомої ваги сполучної 

тканини та зменшенням діаметру міоцитів.  

У свою чергу, втрата скорочувальної здатності детрузора може стати 

причиною незадовільних результатів оперативного лікування хворих на 

ДГПЗ. 

 

  


