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Ідея прямої ендоскопії стравоходу та 
шлунка виникла як наслідок спостерігання і 
біомеханічного аналізу виступів мандрівних 
артистів – шпагоковтачів, або “пожирачів 
мечів”.  

Нещодавно, перегортаючи сторінки 
журналу „Folia Oto-laryngologica orientalia” 
за 1932 р., який видавався в Єрусалимі 
трьома мовами: німецькою, англійською та 
французькою, ми натрапили на статтю 
японського автора, директора оторинолари-
нгологічної клініки медичного факультету 
імператорського університету в Фукуока 
“Schwertschlucker und Oesophagoskopie”. Як 
випливає з цієї статті, ідея прямої ендоско-
пії стравоходу і шлунка справді виникла у 
асистента славного Куссмауля – доктора 
Келлєра, коли той спостерігав за щовечір-
ними виступами “пожирача мечів” в ресто-
рані “Вовча ущелина” (“Wolfsschlucht”). 

Щоправда, ще в 1868 р. Kuβmaul, на 
той час ординатор відділу внутрішніх хво-
роб Фрайбурзького Університету, придбав в 
Парижі через свого асистента доктора Гон-
зеля (Honsell) ендоскоп Дезормо (Desor-
meaux), запатентований 29 листопада 1853 
р. і первинно призначений для уретроскопії 
та ректоскопії. І, хоча прилад застосували 
не цілком за призначенням, трубка 1,5 см в 
діаметрі та 24 см завдовжки дозволила діаг-
ностувати у пацієнта рак стравоходу на рів-
ні біфуркації трахеї (фото 1). 

Подальші пошуки в періодичній ме-
дичній пресі привели доктора Іно Кубо до 
доктора Стівенса (Stevens) із Швейцарії, 
який, як про це писав Gustav Killian 
(Deutsche Zeitschrift für Chirurgie. – 1901. – 
P. 499), увів шпагоковтачеві до стравоходу 
без контролю зору перфоровану металеву 
трубку, щоб отримати шлунковий сік (Brűn-
ings, 1916). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фотографія 1. Освітлювальний прилад Дез-

ормо. 
 
 
Отже, того вечора, після виступу ар-

тиста, доктор Келлєр запросив його до клі-
ніки. Разом з Куссмаулем і Міллером вони 
докладно проаналізували послідовність 
уведення меча до стравоходу, пози, які при-
ймає артист на різних етапах ковтання меча, 
і вирішили, що власне застосоване при шпа-
гоковтанні положення голови і тулуба буде 
корисним при езофагоскопії. 

Замовлено дві металеві труби завдов-
жки 47 см і 1,5 см в діаметрі. Одна з них 
мала круглий переріз, а друга – еліптичний. 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2008 80 

Обидві труби мали дерев’яні мандрени. 
Шпагоковтач досить вдало, щоправда не так 
вправно, як плаский меч, проковтнув одну, 
а опісля й другу трубу, проте після вида-
лення мандренів ні в одному випадку не 
вдалося добитися достатнього освітлення. 

Цю проблему поступово вирішив Ля-
бараньє (Labarragne), учень Кілліана, якому 
вперше вдалося ендоскопічно діагностувати 
післяопікову стриктуру стравоходу. Іван 
Микулич (Johann von Mikulicz) застосував 
для езофаґо-ґастроскопії освітлювач Ляйте-
ра (Leiter) і отримав цілком достатнє освіт-
лення (Kozusczek, 2003).  

Подальша історія езофагоскопії відо-
ма. Натомість доктор Іно Кубо, який, безсу-
мнівно, вже володів методикою езофаго-
скопії, досконало вивчив не лише доступні 
йому джерела літератури з описом шпаго-
ковтання, але й, як би ми нині сказали, про-
фесіограми, фізіологічні особливості та 
професійні хвороби трьох шпагоковтачів 
(Kubo Ino, 1932). 

“Пожирачі мечів”, які виступали на 
той час в Японії, походили здебільшого з 
Китаю. Вони використовували спеціальні 
ковані мечі із затупленими лезами, довжи-
ною 45-51,5 см, шириною 2-2,5 см і завтов-
шки 0,3-0,5 см. 

Мечі такої форми більшою мірою, 
аніж кругла трубка, відповідали формі стра-
воходу. Власне тому, починаючи від Кусс-
мауля, для езофагоскопії вироблялися труб-
ки еліптичного перерізу. 

І усе ж таки повторне введення бруд-
ного металевого предмету до стравоходу не 
могло не відбитися на стані його стінок. У 
всіх артистів слизова оболонка задньої стін-
ки глотки була потовщеною, набряклою, 
почервонілою, схильною до кровотеч, особ-
ливо в ділянці черпакуватих хрящів і зад-
ньої поверхні печатки персневидного хря-
ща, де дослідник зустрічав старі рубці. 
Окрім того, спостерігалася гіперестезія сли-
зової оболонки і підвищена схильність до 
блювання. 

Особливо уважно вивчалося дихання, 
притаманне “пожирачам мечів”. Аналіз спі-
рографічних кривих показав, що у них всіх 
під час виступу переважав грудний тип ди-
хання, а рухи діафрагми припинялися на час 
сеансу ковтання і відновлювалися після ви-
далення меча із стравоходу. 

На підставі спостереження за висту-
пами артистів (фото 2) др. Іно Кубо розро-
бив схему положення тіла пацієнта при езо-
фагоскопії: “Сідниці – назад, груди і підбо-
ріддя – вперед” (Kubo Ino, 1932). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фотографія  2. Процес ковтання меча (фотографія Іно Кубо) 
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Зміни в стравоході “пожирачів мечів”, 
виявлені д-ром Іно Кубо, свідчать про те, 
що навіть за умови великого досвіду і опти-
мального добору леза у відповідності до 
форми стравоходу, траплялися пошкоджен-
ня стінки цього органа. Навіть у досвідче-
них ендоскопістів бували трагічні випадки. 

Доктор Самуїл Лем, батько відомого 
письменника-фантаста Станіслава Лема, 
колишній асистент Львівської кафедри ото-
риноларингології, займався ендоскопічними 
втручаннями в приватному лікарському ка-
бінеті. У тридцятих роках минулого століт-
тя при видаленні із стравоходу пацієнтки 

вклиненої кістки сталося пошкодження сті-
нки стравоходу. Хвора померла від медіас-
тиніту, а Самуїл Лем назавжди залишив ен-
доскопічні втручання. 

 
 
 

1. Brűnings W. Bronchoskopie und Özophagoskopie. 
– Braunschweig, 1916. – 420 s. 

2. Kubo Ino. Schwertschlucker und Oezophagosko-
pie // Folia Oto-laryngologica Orientalia. – 1932. – 
V.1, F.1. – P. 34-49. 

3. Kozusczek W. Jan Mikulicz-Radecki 1850-1905. 
Współtwórca nowoczesnej chirurgii / Wyd. Uniw. 
Wrocławskiego. – Wrocław, 2003. – 280 s. 

 
 

 
Надійшла до редакції 21.12.07. 

© Ол. Ом. Кіцера, Ол. Ол. Кіцера, 2008 
 
 
 
 
 
 
 




