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Вступ. Катаменіальний пневмоторакс – один з найбільш склад-
них для діагностики видів спонтанного пневмотораксу у жінок. 
Причиною виникнення останнього є ектрагенітальна локаліза-
ція ендометріозу. На сьогодні немає чіткого патогенетично 
обумовленого діагностично-лікувального алгоритму щодо ве-
дення цієї категорії пацієнток.  
Мета: проаналізувати та структурувати власний досвід лікуван-
ня катаменіального пневмотораксу. 
Матеріали та методи. За період 2011–2020 рр. у торакоабдомі-
нальному відділенні ДУ «Інститут загальної та невідкладної хі-
рургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України» на стаціонарному ліку-
ванні знаходилось 7 жінок із катаменіальним пневмотораксом. 
Результати. Після дообстеження усім хворим першим етапом 
після встановлення діагнозу виконували дренування плевраль-
ної порожнини за Бюлау. Другим етапом усім пацієнткам були 
виконані малоінвазивні оперативні втручання – відеоторакоско-
пічна резекція уражених ендометріозом ділянок костальної па-
рієтальної плеври та діафрагми, механічна плеврабразія та пле-
вродез з використанням фібрин-колагенових пластин у ділянках 
дефектів діафрагми. Післяопераційних ускладнень та летальних 
випадків не було.  
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Introduction. Catamenial pneumothorax is one of the most 
difficult to diagnose types of spontaneous pneumothorax in women. 
The cause of the latter is ectragenital localization of endometriosis. 
To date, there is no clear pathogenetically determined treatment 
and treatment algorithm for the management of this category of 
patients. 
Objective: to analyze and structure our own experience in the 
treatment of catamenial pneumothorax. 
Materials and methods. For the period 2011–2020 in the Thoracoab-
dominal Department of the SI "Zaytcev Institute of General and 
Emergency Surgery of the National Academy of Medical Sciences of 
Ukraine" 7 women with catamenial pneumothorax were on inpatient 
treatment. 
Results. After additional examination, all patients underwent draining 
of the pleural cavity with Bulau as the first stage after the diagnosis was 
established. At the second stage, all patients underwent minimally 
invasive surgical interventions – videothoracoscopic resection of the 
endometriosis-affected areas of the costal parietal pleura and 
diaphragm, mechanical pleurarasion and pleurodesis, using fibrin-
collagen plates in the areas of diaphragm defects. There were no 
postoperative complications or deaths. 
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Висновки. У лікуванні екстрагенітального ендометріозу, усклад-
неного катаменіальним пневмотораксом, повинні брати участь не 
лише торакальні хірурги, а й лікарі акушер-гінекологи, з метою 
створення мультидисциплінарних комісій, спрямованих насампе-
ред на визначення патогенетично обумовленої тактики лікування. 
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Conclusion. In the treatment of extragenital endometriosis com-
plicated by catamenial pneumothorax, not only thoracic surgeons, but 
also obstetrician-gynecologists should take part in order to create 
multidisciplinary commissions aimed primarily at determining the 
pathogenetically determined treatment tactics. 
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Катаменіальний пневмоторакс є рідкісною формою спон-
танного пневмотораксу та зустрічається лише у жінок. Це 
явище пов’язано з менструальним циклом і виникає за 
добу до початку менструації або ж у подальші три доби 
(72 години) [1]. Перше повідомлення про розвиток спон-
танного пневмотораксу, пов’язаного з менструальним 
циклом, датоване 1958 роком [2]. В роботі йшлося про 
хронічні рецидивуючі спонтанні пневмоторакси у жінок з 
ендометріозом діафрагми. Згодом це явище отримало 
назву «катаменіальний пневмоторакс» [1, 3]. 

За даними різних науковців [4–7], катаменіальний 
пневмоторакс виникає у 10,7–30 % випадків серед усіх 
пневмотораксів, що пов’язано, в свою чергу, зі стрімким 
зростанням захворюваності на ендометріоз. 

Більш того, близько 60 % жінок, у котрих виявлено ка-
таменіальний пневмоторакс, страждають на тазовий ен-
дометріоз. Практично 30–40 % з них страждають на без-
пліддя або в анамнезі у них були операції на органах ма-
лого тазу чи вишкрібання порожнини матки [8–11]. 

Екстрагенітальний ендометріоз із локалізацією у груд-
ній клітці включає в себе імпланти ендометрію на па-
рієтальній та вісцеральній плеврі, діафрагмі, бронхах і 
легеневій тканині [10, 12, 13]. 

Дотепер жоден зі світових торакальних центрів не має 
достатнього досвіду лікування ендометріозу плевральної 
порожнини. Мала кількість спостережень у світовій нау-
ковій літературі, відсутність єдиної діагностично-ліку-
вальної тактики наштовхнули нас представити власний 
досвід лікування екстрагенітального ендометріозу як при-
чини розвитку катаменіального пневмотораксу. 
 
 
 
У торакоабдомінальному відділенні ДУ «Інститут загаль-
ної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН Ук-
раїни» за період 2011–2020 рр. на стаціонарному лікуван-
ні знаходилось 7 пацієнток із катаменіальним пневмото-
раксом, віком від 18 до 43 років (середній вік – 38,2 року). 
У 6 пацієнток спостерігалася правобічна локалізація 
пневмотораксу і лише в однієї – лівобічна.  

Усі хворі при госпіталізації до стаціонару скаржились 
на задишку, біль у грудній клітці, кашель, що дозволяло 
запідозрити наявність спонтанного пневмотораксу. Поя-

ву болю в грудній клітці 4 пацієнтки пов’язували з почат-
ком менструального циклу. 

Рецидивуючий спонтанний пневмоторакс (2 та 3 епізо-
ди), відмічався у 3 пацієнток за добу до початку мен-
струації або ж у подальші три доби, що в свою чергу дава-
ло можливість припустити природу хвороби на етапі гос-
піталізації до стаціонару. 

При надходженні до клініки виконували оглядову 
рентгенографію органів грудної клітки, що давало мож-
ливість у всіх випадках верифікувати наявність спонтан-
ного пневмотораксу.  

 
 
 

Усім хворим першим етапом після встановлення діагнозу 
виконували дренування плевральної порожнини за Бю-
лау. 

В подальшому всім пацієнткам виконували спіральну 
комп’ютерну томографію з внутрішньовенним контрасту-
ванням. У грудній стінці, середостінні, діафрагмі та парен-
хімі легень патологічні зміни виявлені не були (рис. 1). 

Другим етапом усім пацієнткам були виконані малоін-
вазивні оперативні втручання – відеоторакоскопічна ре-
зекція уражених ендометріозом ділянок костальної паріє-
тальної плеври та діафрагми, механічна плеврабразія та 
плевродез, з використанням фібрин-колагенових пластин 
у ділянках дефектів діафрагми (рис. 2).  

Перебіг післяопераційного періоду відбувався типово, 
без ускладнень і летальних випадків. Гістологічно діагноз 
торакального ендометріозу підтверджено в усіх випадках.  

В подальшому 2 пацієнткам було виконано перев’язку 
маткових труб у гінекологічних стаціонарах міста. Гормо-
нальну терапію після оперативного втручання отримува-
ли 3 пацієнтки впродовж 6 місяців. Даних щодо рецидиву 
катаменіального пневмотораксу у вищевказаних пацієн-
ток впродовж 36 місяців не було. 

Ще 2 пацієнтки від подальшого комплексного лікуван-
ня ендометріозу та подальшого спостереження відмо-
вилися. 

На жаль, у переважній більшості випадків причина по-
яви повітря у плевральній порожнині жінок не з’ясована 
[10, 14]. 

На думку низки авторів [8, 12, 15], внаслідок особли-
востей анатомічної будови існує можливість надходжен-
ня повітря у черевну, а потім і в плевральну порожнину 

ВСТУП 

 
Рис. 1/ Fig. 1. Спіральна комп’ютерна томограма пацієнтки М., 41 рік. 
Вільний газ у правій плевральній порожнині, середня та нижня частки 
правої легені колабовані до ½ об’єму, верхня частка розправлена, 
відзначаються поодинокі плевральні шварти. Вогнищеві та 
інфільтративні зміни у паренхімі легень не відзначаються /  
Spiral computed tomography of patient M., 41 years old. Free gas in the 
right pleural cavity, the middle and lower lobes of the right lung are 
collapsed to ½ volume, the upper lobe is straightened, single pleural 
ligaments are noted. Focal and infiltrative changes in the lung 
parenchyma are not observed. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 
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через статеві шляхи. Такий шлях надходження повітря у 
плевральну порожнину найбільш часто спостерігається 
під час фізичних навантажень та сексуальної активності.  

Також сприятливим для надходження повітря у че-
ревну порожнину є відходження слизової пробки, що за-
криває просвіт цервікального каналу, у менструальному 
періоді [16].  

Проникнення повітря з черевної порожнини у пле-
вральну можливе лише при порушенні цілісності діафраг-
ми – наявності отворів. Уперше про цей феномен доповів 
P. A. Kirshner [15], який назвав його «синдромом пороз-
ності діафрагми», що зустрічається зазвичай у правому 
куполі діафрагми.  

Натепер визнано, що такі дефекти можуть мати як 
вроджений, так і набутий характер та з’являтися внаслідок 
фіксації у сухожильному центрі діафрагми частин функціо-
нуючого ендометрію на її черевній поверхні, так звана «ге-
теротипія ендометрію» або «ендометріоїдна атака» [11, 12]. 

Вищеперераховані дані базуються на гінекологічних 
спостереженнях J. A. Sampson [16], який першим у світі 
ввів поняття «ендометріоз» та вказав на можливість пере-
носу ендометрію з порожнини матки матковими трубами 
у черевну порожнину та рефлюксу крові у порожнину 
малого тазу під час менструації. Ця теорія отримала назву 
«імплантаційної». 

Однак залишається невивченим шлях надходження 
ендометрію до плевральної порожнини. Серед запропо-
нованих теорій найбільш розповсюдженими є ембріо-
нальна, метапластична та емболічна [12]. 

Превалювання правобічної локалізації катаменіально-
го пневмотораксу, ймовірно, обумовлене так званим 
«присмоктуючим ефектом» під час взаємодії правого ку-
полу діафрагми та печінки, які під час дихання працюють 
як поршень. Вважається, що з цієї причини менструальна 
кров може надходити під правий купол діафрагми [5, 17]. 

Вважається, що при виявленні ендометріоїдних вогнищ 
на діафрагмі слід застосовувати такі лікувальні методи, як 
апаратна резекція сухожильної частки діафрагми, уши-
вання її отворів, пластика та плікація поліпропіленовим 

алотрансплантатом, і доповнювати ці методи індукцією 
плевродезу, а також костальною плевректомією [6]. 

Іншої думки дотримуються автори, котрі вважають 
доцільним виконувати лише дренування плевральної по-
рожнини без проведення протирецидивних заходів і 
лапароскопії з перев’язкою маткових труб [18]. 

Вважається, що перев’язка маткових труб – один з 
найбільш ефективних методів профілактики рецидивів 
катаменіального пневмотораксу, однак цю методику ком-
прометують випадки рецидивних пневмотораксів у жі-
нок, що перенесли навіть екстирпацію матки з придат-
ками [19]. 

Найбільш обговорюваним та ефективним вважають за-
стосування гормональної терапії, яка пригнічує менстру-
альну функцію та є профілактикою розвитку рецидивів 
катаменіального пневмотораксу. Ряд авторів вважає до-
цільним застосування гормональної терапії (даназолу – 
синтетичного андрогену або гонадотропін-рилізинг-гор-
мону) в комплексі з оперативним лікуванням у жінок з 
підтвердженим екстрагенітальним ендометріозом тора-
кальної локалізації. Однак єдиних поглядів на застосуван-
ня як хірургічних втручань, так і гормональної терапії 
немає [11, 13]. 

Екстрагенітальний ендометріоз, ускладнений розвит-
ком катаменіального пневмотораксу, є не лише пробле-
мою торакальних хірургів, а й акушер-гінекологів. На 
нашу думку, потрібно створювати міждисциплінарні ко-
місії, які дадуть можливість індивідуалізувати підхід до 
комплексного лікування цієї рідкісної та ще не до кінця 
вивченої патології. 
 
 
 
Ретельне анамнестичне, фізикальне та інструментальне 
обстеження, адекватна торакоскопічна ревізія плевраль-
ної порожнини і гістологічне дослідження отриманого 
матеріалу дозволяють встановити правильний діагноз та 
обрати оптимальну тактику лікування цього тяжкого за-
хворювання.  

 
 
 
 
 
 

ВИСНОВКИ 

  

Рис. 2 /  Fig. 2. Інтраопе-
раційні фото  пацієнтки К., 
37 років. Ендометріоїдні 
включення на діа-
фрагмальній поверхні 
плеври / Intraoperative 
photos of patient K.,  
37 years old. Endometrioid 
inclusions on the diaphrag-
matic surface of the pleura. 
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Экстрагенитальный эндометриоз  
как причина катамениального 
пневмоторакса у женщин: 
собственный опыт 
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Введение. Катамениальный пневмоторакс – один из наиболее 
сложных для диагностики видов спонтанного пневмоторакса у 
женщин. Причиной возникновения последнего является 
ектрагенитальная локализация эндометриоза. На сегодняшний 
день нет четкого патогенетически обусловленного диагности-
чески-лечебного алгоритма ведения этой категории пациенток. 
Цель: проанализировать и структурировать собственный опыт 
лечения катамениального пневмоторакса. 
Материалы и методы. За период 2011–2020 гг. в торакоабдоми-
нальном отделении ГУ «Институт общей и неотложной хирур-
гии им. В. Т. Зайцева НАМН Украины» на стационарном лече-
нии находилось 7 женщин с катамениальним пневмотораксом.  

 
Результаты. После дообследования всем больным первым эта-
пом после установления диагноза выполняли дренирование 
плевральной полости по Бюлау. Вторым этапом всем пациент-
кам были выполнены малоинвазивные оперативные вмешатель-
ства – видеоторакоскопическая резекция пораженных эндо-
метриозом участков костальной париетальной плевры и диа-
фрагмы, механическая плеврабразия и плевродез с использо-
ванием фибрин-коллагеновых пластин в участках дефектов диа-
фрагмы. Послеоперационных осложнений и летальных исходов 
не было. 
Выводы. В лечении экстрагенитального эндометриоза, ослож-
ненного катамениальним пневмотораксом должны принимать 
участие не только торакальные хирурги, но и врачи акушер-ги-
некологи, с целью создания мультидисциплинарных комиссий, 
направленных в первую очередь на определение патогенетичес-
ки обусловленной тактики лечения. 
 
Ключевые слова: экстрагенитальный эндометриоз, катаме-
ниальный пневмоторакс, видеоторакоскопическое, хирургичес-
кое лечение. 
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