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ВСТУП. 

 

Рак гортані cкладає близько 2% серед всіх злоякісних пухлин і у 

більшості випадків вражає осіб працездатного віку. Cеред злоякісних пухлин 

гортані 95-98% припадає на плоскоклітинний рак [45, 59]. 

Захворюваність на рак гортані в Україні займає перше місце серед 

пухлин голови та шиї [72, 73, 74]. Крім того, у 60 % випадків хворі 

звертаються за медичною допомогою з поширеними ІІІ-ІV стадіями пухлини, 

що впливає відповідно, на якість лікування таких хворих та їх виживаність. 

Ці показники лишаються незадовільними, як в Україні так і за її межами [74, 

93]. Тому одним з напрямків покращення цієї проблеми є посилення уваги до 

ранньої діагностики раку гортані. Тобто виявлення обмеженого раку гортані. 

Особливого значення набуває виявлення раку гортані при першому зверненні 

хворого до сімейного лікаря, лікаря амбулаторії чи поліклініки та подальше 

своєчасне скерування хворого у онкологічний диспансер. Таким чином, 

значна відповідальність у підозрі та виявленні раку гортані лягає на лікарів 

першого рівня надання медичної допомоги. 

Попри візуальну локалізацію раку гортані, обмежені пухлинні ураження 

(Т1, Т2) виявляються лише в 30-40% випадків [72, 73, 74]. У США цей 

показник при Т1-Т2 стадії становить 52,5 % [121].   

Слід зазначити, що ураження голосника спостерігається більше ніж в 

половині випадків онкопатології ЛОР – органів.  [51, 99, 121].  Тому, 

виявлення хворих лише з цією локалізацією пухлини вже матиме найбільший 

відсоток ранньої діагностики раку гортані. Лікування хворих на рак 

голосника (РГ) у І-ІІ стадії дає їх п’ятирічну виживаність  у 70-90 % [68, 183, 

172].  

Основними методами лікування раку гортані є хірургічний, променевий 

та комбінований. Хірургічне лікування, як компонент комбінованого або, як 

самостійний спосіб втручання у хворих на рак гортані залишається найбільш 

радикальним і високоефективним методом [7, 46, 64, 83].  
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Якість операції та її об’єм при РГ залежить від якості діагностики. 

Традиційно, діагностика РГ проводиться на підставі скарг хворого, анамнезу 

хвороби, даних ларингоскопії, патогістологічного дослідження пухлини [2, 35, 

97]. Точне визначення стадії РГ, а також особливості його поширення на суміжні 

ділянки гортані можливо лише при застосуванні променевих методів 

діагностики. Найкраща точність оцінки меж пухлини при її контрастуванні на 

КТ та МРТ зображеннях гортані [44, 34]. Незважаючи на якість МРТ у 

візуалізації м’яких тканин, згідно рекомендацій Європейської Спілки Медичної 

Онкології (ESMO) для визначення стадії раку гортані перевага надається КТ 

дослідженню [52].    

Найбільш складною є діагностика змішаних та ендофітних форм раку 

гортані на ранніх стадіях її розвитку. Ендофітний ріст пухлини та стертість 

клінічного прояву захворювання часто призводить до недооцінки стану хворого. 

Вибір методу хірургічного лікування іноді має суб’єктивний характер. 

Внаслідок чого, після операції у хворих спостерігається рецидив раку, що 

вимагає повторних розширених оперативних втручань і погіршення якості 

життя хворого [21].    

Врахування результатів МДКТ досліджень допомагає визначити 

поширення раку гортані [16, 49, 44]. З’ясування розмірів пухлини та зони 

інфільтрації дозволить визначити об’єм оперативного втручання до операції. 

Встановлення області розташування пухлини дає змогу заздалегідь планувати 

межі резекції пухлини при заощадливих операціях на гортані. В такому разі, для 

кожного окремого випадку хвороби, при проведенні цього комплексного 

дослідження, визначається конкретність оперативного втручання. 

Незважаючи на наявність окремих наукових публікацій в цьому 

напрямі, алгоритм застосування сучасних променевих методів дослідження в 

діагностиці й діагностичному супроводі лікування хворих на РГ потребує 

уточнення. Оперативне втручання у хворих на РГ має свої особливості і вимагає 

специфічного підходу. Існує необхідність створення алгоритму діагностики цієї 

патології  шляхом формування комплексу діагностичних критеріїв, 
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спрямованого на оцінку індивідуальних особливостей пухлинного ураження. 

При цьому, результати МДКТ можуть бути головними предикторами об’єму 

оперативного втручання для кожного окремого хворого.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами. 

Дисертація є фрагментом планових науково-дослідних робіт ДУ «Інститут 

отоларингології ім. проф. О.С Коломійченка НАМН України»: «Розробити 

критерії діагностики раку гортані із застосуванням МДКТ-ангіографії, 

МДКТ-перфузіографії та функціональної МДКТ», номер державної 

реєстрації 0111U009508; «Розробити критерії діагностики, стадіювання та 

ефективності хіміопроменевої терапії раку гортані з урахуванням даних 

мультидетекторної  комп’ютерної томографії», номер державної реєстрації 

0110U000169. Автор брала безпосередню участь у виконанні зазначених тем. 

Мета дослідження. Підвищення ефективності діагностики та хірургічного 

лікування хворих на рак голосника I-III стадії на основі використання  даних 

комплексної мультидетекторної комп’ютерної томографії шиї та шляхом 

розробки нового способу хірургічного втручання у таких хворих. 

У завдання дослідження входить: 

1. Провести аналіз скарг первинних хворих на рак голосника I-III стадії. 

2. Визначити ефективність діагностики хворих на рак голосника на 

підставі результатів клінічного дослідження, лінійної томографії (ЛТ) 

гортані, ультразвукового дослідження (УЗД) гортані та комплексної 

мультидетекторної комп’ютерної томографії (МДКТ)  шиї в режимі 

нативного сканування, МДКТ - ангіографії та функціональних проб  

під час сканування. 

3. Оцінити якість хірургічного лікування хворих на рак голосника I-III 

стадій після дослідження за допомогою комплексної МДКТ. 

4. Розробити та оцінити ефективність нового способу хірургічного 

втручання (сегментарної резекції гортані) у хворих на рак голосника I-

III стадії. 

Об’єкт дослідження: рак голосника I-III стадії. 
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Предмет дослідження: поширення раку голосника I-III стадії, резекція 

гортані. 

Методи дослідження: клінічні, ендоскопічні, променеві (ЛТ та УЗД 

гортані, МДКТ), інтраопераційні, гістологічні, статистичні. 

Наукова новизна.  

Вперше методика застосування нового протоколу комплексної МДКТ 

гортані, в режимі нативного сканування та МДКТ-ангіографії зрізами 

товщиною 0,625 мм і функціональних проб під час сканування адаптована 

для визначення поширеності раку голосника, що істотно (p φ < 0,05) 

покращує вибір оптимальної зони резекції середнього відділу гортані у 

порівнянні із загально вживаним протоколом МДКТ зі зрізами товщиною 3,0 

мм. 

Вперше методика застосування нового протоколу комплексної МДКТ, в 

режимі нативного сканування, МДКТ-ангіографії та функціональних проб 

під час сканування адаптована для визначення поширеності раку голосника, 

що істотно покращує вибір оптимальної зони резекції середнього відділу 

гортані (p φ < 0,05). 

Доповнені наукові дані про те, що результативність променевих 

методів діагностики при різних способах хірургічних втручань у хворих на 

рак голосника  

I–III стадії, показала істотно вищу ефективність нового протоколу 

комплексної МДКТ (чутливість – 95,5 % і точність – 92,8 %) у порівнянні з 

іншими променевими методами дослідження такими, як ЛТ та УЗД гортані 

чутливість і точність яких складає 73,7 % і 58,3 % та 84,4 % і 77,1 % 

відповідно (p φ < 0,05). 

Уточнені наукові дані про те, що чутливість методу при комплексній 

МДКТ (95,5 %) статистично не відрізняється від МДКТ у групі порівняння 

(86,2 %), але точність комплексної МДКТ (92,8 %) є істотно вищою за 

точність 80,7 % при МДКТ згідно вимогам «Протоколів надання медичної 

допомоги» (φ = 1,67; р < 0,05). 
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Доповнені наукові дані про можливе радикальне видалення пухлини з 

сегментарною резекцією щитовидного хряща у 18,8 % первинних хворих на 

рак голосника I–III стадії. 

Практичні рекомендації: 

Вперше визначено показання та розроблено технологію радикального 

видалення пухлини з сегментарною резекцією щитовидного хряща: розроблено 

оригінальний спосіб хірургічного лікування хворих на рак голосника (РГ) I-III 

стадії та визначено його ефективність. Встановлено, що обсяг проведення 

хірургічного втручання у хворих на РГ доцільно визначати на підставі 

комбінації діагностичних заходів: клінічного дослідження, УЗД гортані та 

комплексної МДКТ шиї. Доцільно доповнити вивчення основ «читання» КТ 

гортані у курсі онкології у студентів медичних вузів та курсантів НМАПО. 

Рекомендовано використання комплексного МДКТ шиї та УЗД гортані у 

первинних хворих на РГ, що сприятиме поліпшенню результатів діагностики 

та лікування РГ. Розроблено спосіб оперативного втручання – сегментарну 

резекцію щитовидного хряща (СегРЩХ) при РГ (Деклараційний патент 

України на корисну модель № UA 68405 U від 26.03.2012). Розроблено спосіб 

зшивання тканин після тиреотомії (Деклараційний патент України на 

корисну модель № UA 64297 U від 10.11.2011).  

Матеріали дисертаційної роботи впроваджені в практику відділу 

онкопатології ЛОР-органів ДУ «Інститут отоларингології 

ім. проф. О.С Коломійченка НАМН України».  

Розроблено спосіб профілактики виникнення кровотечі після видалення 

пухлини серединного відділу гортані (Деклараційний патент України на 

корисну модель № UA 64356 U від 10.11.2011). Розроблено спосіб 

хірургічного лікування та реабілітації хворих на рак середнього відділу 

гортані (Деклараційний патент України на корисну модель № UA 92728 U від 

26.08.2014). 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем разом з керівником 

визначено мету і завдання дослідження. Автором самостійно проаналізовано 
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інформаційні ресурси, виконано патентно-інформаційний пошук, проведено 

збір, вивчення, аналіз та узагальнення клінічного матеріалу. Автор 

безпосередньо провела обстеження у 222 осіб, лікування, динамічне 

спостереження за хворими та аналіз отриманих результатів. Автору належить 

застосування методики уточнення локалізації та Т-стадії пухлинного процесу 

середнього відділу гортані у хворого перед оперативним втручанням, шляхом 

виділення кількісних показників ушкодження щитовидного хряща та зони 

резекції середнього відділу гортані, що дозволило провести СегРЩХ з 

видаленням пухлини гортані. Практичне застосування способу проведено 

спільно з співробітниками відділу онкопатології ЛОР-органів ДУ «Інститут 

отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» (завідувач – 

д.м.н., проф. Лукач Е.В.). Дослідження та застосування УЗД гортані спільно з 

д.м.н., проф. Козаренко Т.М., МДКТ шиї спільно з к.м.н., Логаніхіною К.Ю. 

на базі  ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН 

України» (дир. – член-кореспондент НАМН України Дикань І.М.). Автор 

особисто здійснила статистичний аналіз, узагальнила отримані результати, 

самостійно написала усі розділи дисертаційної роботи та підготувала до 

публікації в наукових фахових виданнях статті, тези та доповіді за 

матеріалами проведених досліджень. У роботах, виконаних у співавторстві, 

реалізовані наукові ідеї здобувача. 

____________ 

Автор висловлює глибоку вдячність завідуючим та співробітникам 

вищезгаданих відділів за консультативну та практичну допомогу при 

проведенні досліджень.  

 

Апробація результатів дисертації.  

Основні положення дисертації були оприлюднені у Матеріалах ХІ та ХІІ 

з’їздів оториноларингологів України (м. Судак,  2010р. та м. Львів, 2015 р.) та 

XII з’їзду онкологів України (м. Судак, 2011 р.); у Матеріалах ІV 

міжнародного конгресу «Опухоли головы и шеи» «Байкал-2011» (м. Іркутськ, 

2011 г.), Першого Конгресу Товариства спеціалістів по пухлинам голови та 

шиї (м. Москва, 2012);  на науково-практичних конференціях 
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«Фармакотерапія при захворюванні ЛОР-органів. Сучасні методи лікування 

та реабілітації ЛОР-онкохворих» (м. Ів.-Франківськ, 2010р.), «Діагностика та  

лікування хронічних захворювань ЛОР-органів» (м. Одеса, 2011р.), «Новітні 

досягнення ранньої діагностики та лікування пухлин та пухлиноподібних 

утворень голови та шиї. Досвід. Проблеми. Шляхи вирішення.» (м. Черкаси, 

2011 р.), VI міжнародної консенсусної конференції по назальному поліпозу та 

Щорічної традиційної осінньої конференції Українського наукового 

медичного товариства отоларингологів з міжнародною участю (м. Київ, 2011 

р.), «Современные методы диагностики и  лечения больных со 

злокачественными новообразованиями»: конф. молодых ученых (м. Київ 

2012 р.), «Променеві методи дослідження як діагностичний та лікувальний 

супровід в онкології» (Київ, 2012), «Новітні технології в діагностиці та 

лікування хронічних запальних та онкологічних захворювань ЛОР-органів» 

(м. Львів, 2013 р.), «Сучасні методи діагностики та лікування хронічних 

запальних захворювань верхніх дихальних шляхів та вуха» (м. 

Дніпропетровськ, 2015 р.) Тhe 5th World Congress of the International 

Federation of Head and Neck Oncologic Societies (IFHNOS) (New York, 2014 р.).  

Публікації за темою дисертації. За темою дисертації опубліковано 15 

наукових праць: 5 статей у рекомендованих наукових фахових виданнях (з 

них – 2 у міжнародних), 6 тез – з’їздів, конгресів та конференцій. Отримано 4 

патенти України на корисну модель. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена 

українською мовою на 140 сторінках друкованого тексту і складається з 

вступу, огляду літератури, 3 розділів власних досліджень, обговорення 

результатів, висновків, списку використаних джерел. Робота ілюстрована 16 

таблицями та 47 рисунками. Список використаних джерел містить 191 

наукових публікацій, з них 111 викладено кирилицею та 80 – латиною. 
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РОЗДІЛ 1  ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ. 

 

1.1. Сучасний стан проблеми діагностики рака гортані.  

 

В загальній структурі захворюваності на злоякісні пухлини населення 

України, злоякісні пухлини ЛОР органів становлять від 7,5% до 12,5% [2, 72, 

73, 74]. В Україні щорічно виявляють приблизно 7000 випадків пухлинних 

уражень ЛОР органів, що складає близько 7,8% від всіх вперше виявлених 

злоякісних пухлин серед населення країни [45]. Найбільш поширеним 

захворюванням серед злоякісних пухлин верхніх дихальних шляхів є рак 

гортані, питома вага якого від загальної кількості онкологічних захворювань 

складає від 3 до 5,6%, а в структурі ЛОР онкозахворювань близько 50% [72, 

73, 74].  

Високі показники захворюваності серед чоловіків (більше 10 на 100 тис. 

населення) реєструються у Південній і Східній Європі та у афроамериканців 

у США. Серед жінок, у Європі, частота захворюваності на рак гортані 

складає менш ніж 1,5 на 100 000 населення у рік [74, 121, 120]. Низькі 

показники захворюваності спостерігаються в Азії та Африці. Показники 

захворюваності на рак гортані стали стабільними у більшості країн світу [75, 

166].  

Виживаність хворих на рак гортані є інтегральним показником, який 

оцінює загальні досягнення країни в галузі протиракової боротьби: стан 

профілактики, діагностики та лікування хворих. При порівнянні показників 

летальності та виживаності хворих на рак гортані в Україні та в США 

виявлено суттєві відмінності в їх значеннях. Показник летальності впродовж 

2000-2005 років в Україні був у 2,8 рази вищим за такий у США і становив 

30,3 проти 11,0 відповідно. П’ятирічна виживаність хворих у цей період була 

у 2 рази нижчою: 33,6 в Україні і 67,0 у США [73]. У Європі, наприкінці 20-

го сторіччя, п’ятирічна виживаність хворих становила 63 відсотки [167]. При 

цьому, автори відмічають низьку виживаність хворих на рак гортані у 
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Східній Європі та Франції (менше ніж 55 %). У Нідерландах, Швеції і 

Германії виживаність  була у більшості випадків вищою (більше 70 %) [118]. 

Явно, що така різниця у показниках, при порівнянні із зарубіжжям, 

зумовлена низьким станом діагностики раку гортані в Україні. Місцево-

поширені форми (Т3, Т4), діагностуються у 57-70% випадків серед уперше 

виявлених хворих. Незважаючи на відносну доступність діагностики при 

раку гортані, лише в 30-40% виявляються обмежені пухлинні ураження (Т1, 

Т2) [72, 73, 74, 92]. У США цей показник навпаки становить 40,11 % при Т3-

Т4 стадії, та 52,5 % при Т1-Т2 стадії [121]. Значний відсоток місцево 

поширених стадій у первинних хворих негативно впливає на результати їх 

лікування, як в Україні так і в інших країнах [164]. Проведення 

комбінованого лікування погіршує якість життя хворих. Тривалість життя 

хворих при ІІІ-ІV стадіях скорочується [1, 7, 26, 29, 30, 53, 62, 72, 73, 74]. Так, 

п’ятирічна виживаність становить при ІІІ стадії – 56,3 % [32], 60% [108], а 

при ІV стадії – 25,4 % [32], 34% [108].  

Не викликає сумніву, що поліпшення результатів лікування може бути 

досягнуто лише при умові підвищення рівня своєчасної діагностики 

злоякісних новоутворень. Збільшення відсотку виявлення раку гортані на 

початкових стадіях пропорційно збільшить відсоток кращих результатів 

лікування хворих. Відомо, що п’ятирічне виживання хворих у 70-90 % 

спостерігається при виявленні раку гортані у І-ІІ стадії [68]. За даними інших 

авторів, п’ятирічне виживання при І стадії становить – 90-95% [183, 166] та 

96,5 % [32], а при ІІ стадії – від 50% до 85% [149], 74 % [32], 60-90 % [166]. 

За даними інституту П.А.Герцена, при І стадії раку гортані безрецидивне 

виживання більше п’яти років після променевої терапії спостерігалось у 83%-

95% пацієнтів, при ІІ стадії – у 70%-76% [108].  

Важливу роль у своєчасному виявленні раку відіграють лікарі 

первинного рівня надання медичної допомоги загальної лікувальної мережі, 

до яких вперше звертається хворий за допомогою. Оскільки організовані 

профогляди нині практично не проводяться, особливу увагу слід приділяти 
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іншим шляхам вирішення проблем, а саме: здійснювати профілактичний 

огляд кожного хворого, що звернувся на прийом в поліклініку; виконувати 

профілактичний огляд кожного хворого, що потрапив до стаціонару [73].  

Рання діагностика рака гортані базується не на патогномонічних та 

постійних симптомах, а на поєднанні ряду ознак, які дозволяють запідозрити 

пухлину [166]. Удосконалення методів ранньої діагностики є актуальним, як 

для отоларинголога, так і для лікаря загальної практики до якого пацієнт 

звертається в першу чергу з певними скаргами [36].   

Однією із головних причин пізнього розпізнавання раку гортані є 

помилкова діагностична тактика, в основі якої лежить неправильна оцінка 

діагностичних даних і недостатні знання особливостей клінічного перебігу 

хвороби. Так відбувається, коли лікар тривалий час спостерігає за хворим, 

проводить неадекватне лікування та очікує, доки ознаки пухлини стають 

типовими, а встановлення діагнозу не викликає сумніву [184].   

Враховуючи той факт, що переважна більшість хворих на рак гортані є 

особами працездатного віку, проблема своєчасного виявлення та лікування 

цих хворих набуває важливого соціально-економічного значення [3, 11, 23, 

53]. Так, виявлення пухлини при I і II стадії, як правило, забезпечує клінічну 

та соціальну реабілітацію пацієнтів. При III стадії раку гортані, в більшості 

випадків, виконується видалення гортані, що призводить до стійкої 

інвалідності [68, 107, 164]. 

Характерні скарги хворих з новоутвореннями гортані можуть вказувати 

на її вражений відділ. Поділ гортані на три відділи обумовлено анатомічними 

відмінностями слизової оболонки і підслизового шару, крово- і лімфообігу та 

іншими особливостями. Ці фактори в значній мірі визначають і відмінності 

клінічного перебігу злоякісних пухлин надскладкового, голосового і 

підскладкового відділів гортані [51].  

У більшості випадків слизова оболонка, голосника, є місцем розвитку 

первинного злоякісного захворювання у вигляді лейкоплакії. Ураження 

м’язів вважається раннім проявом для цих карцином, які мають тенденцію до 
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поширення вздовж кровоносних судин, нервів, фасціальних просторів та 

через лімфатичні судини. Хрящі є природними бар’єрами, що руйнуються 

при занедбаних стадіях раку [151].  

За даними Матякіна Є.Г. та Подв’язнікова С.О. (1996), Кізима В.В (2011) 

захворюванням на рак ураження складкового відділу спостерігається в 28 % 

[32] 30–40% випадків [51], а найчастіше уражається надскладковий відділ 

гортані – 59,2 % [32] 50–70% [51]. У підскладковому відділі процес 

розвивається в 3–5% хворих [32, 51]. Інші автори наводять збільшення 

відсотку рака гортані середнього відділу у 66,6% [99] 63,54 % [121], 69,8  % 

[164], 70,7 % [79]. Виявлення хворих на рак гортані лише цієї локалізації вже 

збільшить відсоток ранньої діагностики на цю патологію гортані.  

Пухлини, які ростуть з голосової складки інфільтрують підлеглі 

структури латерально у біляскладковий простір та доверху у надскладковий 

відділ. Пухлини, що виходять зі шлуночка гортані можуть поширюватися, як 

у надскладковий, так і у підскладковий відділи [151, 129]. 

Найбільш сприятливий прогноз перебігу захворювання спостерігається 

при ураженні середнього відділу [164]. За даними Акопяна Р. Г. [5], при 

локалізації пухлини у надголосниковій ділянці метастази виникали в 45%, 

при локалізації у підголосниковій ділянці в 10%, а в середньому відділі 

гортані – 7.4% випадків. За даними Ольховскої І.Г. [58], відповідно у 

вестибулярному відділі – 35.8%, в підскладковому – 11.8%, в голосовому –  

11.2% випадків. Найбільш злоякісний перебіг захворювання спостерігається 

при раку надголосникової ділянки, частота розвитку метастазів складає від 

40 до 60% [5, 28, 101, 127, 130, 157, 160]. Тенденція до метастазування раку 

надголосникової ділянки пояснюється за рахунок густої сітки лімфатичних 

судин в цьому відділі гортані [28]. Частота метастазування також 

безпосередньо залежить від ступеня поширеності і розмірів ракового процесу 

в гортані [138, 140, 144, 159, 160, 185]. 
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Таким чином, раннє виявлення пухлин середнього відділу гортані 

дозволить мінімізувати радикальне хірургічне втручання при зменшенні 

ризику появи реґіонарних метастазів. 

Ще одним фактором, що має суттєвий вплив на своєчасність 

встановлення діагнозу, є характер росту пухлини. Характер росту пухлини 

гортані може бути екзофітний (38,3-53,5%), змішаний (18-45,2%) та 

ендофітний (16,5-28,5%) [69, 84].  В останні роки спостерігається збільшення 

ендофітних до 30% та поєднання до 45,2-70% екзофітних та ендофітних форм 

раку, що ускладнює діагностику [79, 94, 187]. 

Спостерігається взаємозв’язок характеру росту пухлини з її клініко-

біологічною поведінкою. Так, за даними Абизова Р.А. [1, 3], у хворих з 

екзофітною формою росту пухлини метастази раку в реґіонарні лімфовузли 

спостерігались в 16.8% випадків, ендофітною – в 25%, а змішаною – 38%. 

Проте, в деяких працях, цей зв’язок заперечується [147]. 

Важливими складовими у діагностиці раку гортані є врахування 

факторів ризику та передракових станів.  

Головними етіологічними факторами для раку гортані є тютюн та 

алкоголь. Відмічається синергізм ефекту куріння та вживання алкоголю. У 

ряді епідеміологічних досліджень було показано, що контакт з азбестом на 

робочому місті підвищує ризик раку гортані. Однак, подальші дослідження, а 

також мета-аналіз 9 робіт спростував це твердження. У випадку, коли 

статистичний аналіз проводився з урахуванням куріння та вживання 

алкоголю ефект азбесту на ризик виникнення раку гортані ставав незначним і 

статистично не достовірним  [76, 190, 191].  

Досить часто розвиток раку гортані відбувається на тлі доброякісних 

захворювань, що продовжуються багато місяців, а інколи і років. Більшість 

авторів до таких хронічних станів відносять папіломи, пахідермії, хронічні 

гіперпластичні ларингіти та інші захворювання. Розрізняють передракові 

захворювання з високою частотою малігнізації –  облігатні: папілома та 

папіломатоз у дорослих, пахідермія, дискератоз (лейкоплакія, лейкокератоз). 
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Також розрізняють факультативні захворювання: контактна фіброма, 

рубцювання після специфічних інфекційних хвороб (туберкульоз, сифіліс, 

склерома) та опіків. Період передракового стану в гортані може бути від 2-4 

років до 11-12 років [36, 60]. 

 

1.2. Методи діагностики рака голосника. 

 

Існуючі методи дослідження гортані включають скарги хворого, 

пальпацію шиї, непряму та пряму ларингоскопію з біопсією, 

фіброларингоскопію, рентгенівську томографію гортані, ультразвукове 

дослідження (УЗД) шиї, комп'ютерну томографію (КТ), магнітно-резонансну 

томографію (МРТ), позитронну емісійну томографію (ПЕТ) та морфологічне 

дослідження пухлини. 

Діагностика рака голосника може починатись зі скарг та ознак, які 

дозволяють запідозрювати пухлину. На ранніх стадіях з’являється 

захриплість або дисфонія, яка з часом посилюється і не піддається звичайним 

терапевтичним методам лікування [36]. 

Одночасно встановлено виражене збільшення частоти прояву 

суб’єктивого відчуття наявності «стороннього тіла» і зміни золосу: при 

хронічному гіперпластичному ларингіті – у 58,7%, при раку голосника – у 

81,7%. Слід відмітити також, що при локалізації у цьому відділі злоякісних 

новоутворень збільшилось число хворих із ознаками стенозу (41%) і 

вираженим больовим синдромом (18,1 %) [66]. 

У ранній діагностиці рака голосника важливе місце займає 

ларингоскопія. Огляд гортані повинен виконуватись таким чином, щоб 

послідовно були оглянуті усі її відділи: валекули та корінь язика, 

надгортанник, черпало-нагортанні зв’язки, грушовидні синуси, вестибулярні 

та голосові складки, черпаловидні хрящі, комісури (передня і задня), 

підскладковий простір. Ларингоскопія дозволяє встановити наявність 

пухлини навіть коли розміри її мінімальні. На одній з голосових складок, 
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частіше всього посередині, виявляється потовщення, яке виступає у просвіт 

голосової щілини при екзофітному рості. Основа пухлини ширша за її 

верхівку. Важливим є визначення рухомості голосових складок, яка може 

погіршуватись при ендофітному рості пухлини [36]. 

Сучасні технології променевої діагностики мають велике значення у 

онкологічній практиці. Вони забезпечують точні та своєчасні дані про 

наявність і розповсюдженість пухлинного процесу. Протягом останніх років 

спостерігається інтенсивний розвиток усіх технологій променевої 

діагностики, які традиційно застосовуються у онкології. До таких технологій 

можна віднести традиційне рентгенівське дослідження з різними його 

методиками (рентгенографія, томографія та ін.), ультразвукову діагностику, 

рентгенівську комп’ютерну та магнітно-резонансну томографії, позитронну 

емісійну томографію. Традиційно променева діагностика в онкології була 

орієнтована на вирішення ряду головних задач: раннє виявлення 

онкологічних захворювань, нозологічну їх діагностику, визначення  

поширеності і стадії процесу та оцінка результатів лікування. В сучасних 

умовах сформовані певні напрямки променевої діагностики, які 

застосовуються на різних етапах надання онкологічної допомоги [12, 33, 39, 

48, 67, 69, 79, 119, 133, 158, 175]. До них відносяться: 

1. рання (доклінічна) діагностика новоутворень; 

2. оцінка патологічних змін органів та тканин при застосуванні 

неінвазивних променевих технологій; 

3. інтервенційні радіологічні процедури (малоінвазивні лікувальні та 

діагностичні заходи під контролем різних променевих технологій). 

В свою чергу, застосування неінвазивних променевих технологій у 

оцінці патологічних змін органів та тканин включає: діагностику та 

диференційну діагностику патологічних станів, що були виявлені; 

визначення стадії злоякісних пухлин (поширеність первинного осередку, 

реґіонарне та віддалене метастазування); оцінку результатів лікування. 
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Вирішення кожної з перерахованих задач щодо кожного конкретного 

патологічного стану потребує різних променевих технологій або їх 

поєднання. До того ж, вибирається найбільш результативна методика або 

декілька методик для отримання максимально швидкого та ефективного 

результату [12, 17, 67, 79, 175]. 

З метою підвищення якості діагностики можливе застосування 

рентгенологічних досліджень: нативної рентгенографії та лінійної томографії 

гортані. Рентгенологічне дослідження гортані проводять у двох проекціях – 

прямій та боковій. Повітряний стовп гортані та глотки, як природній 

контраст зумовлює відтворення тіньового зображення порожнин, м’яких 

тканин та скелету гортані. Пошарове рентгенологічне дослідження – 

томографія відбувається, коли під час зйомки рентгенівська трубка та касета 

з плівкою синхронно зміщується відносно пацієнта. Внаслідок чого на плівці 

утворюється зображення тільки тих деталей, які лежать у об’єкті на заданій 

глибині. Зображення деталей, що розташовані у об’єкті вище або нижче – 

стає нечітким. Пошарові знімки створюються з інтервалом у 0,5 сантиметрів. 

З метою покращення рентгенологічного зображення просвіту гортані 

дослідження проводять при застосуванні функціональних проб. Томографія 

під час вдиху дозволяє побачити голосові складки у положенні найбільшого 

їх розходження, виявити ступінь та рівномірність їх рухомості, ширину 

голосової щілини. При фонації пацієнтом голосної «і» верхньої тональності 

контур внутрішньої поверхні голосових складок, які максимально 

виступають у просвіт гортані, стає більш вираженим. В умовах 

гіперпневматизації гортані (застосування проби Вальсальви) найкраще 

виявляється на томограмі стан грушовидних синусів, контури їх стінок [44]. 

При томографії гортані дослідження обмежується 3-4 знімками. На глибині 

20 мм отримується більш повна картина фронтального розрізу гортані. Чітко 

відображаються вестибулярні та голосові складки, просвіт гортанних 

шлуночків, пластинки щитовидного хряща, просвіт валекул, обриси 

надгортанника та черпалонагортанних складок, просвіт трахеї, контур 
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грушовидних синусів. У зв’язку з індивідуальними особливостями 

анатомічної будови гортані може відмічатись деяка асиметрія зображення 

правого та лівого гортанних шлуночків. Верхня межа підскладкового 

простору утворена нижньою поверхнею голосових складок, що переходить у 

бокові стінки підскладкового простору [47, 65].  

Недоліком такого пошарового рентгенологічного дослідження є 

неспроможність виявлення пухлин передньої та задньої комісури гортані. 

Однак, застосування нативної рентгенографії та томографії гортані 

допомагає у визначенні поширеності пухлини на вестибулярний та 

підскладковий відділи [65, 69]. 

На сьогодні, комп’ютернотомографічне дослідження є чільним методом 

у рентгенологічній діагностиці пухлин гортані. Безперечним досягненням 

даного методу дослідження є можливість одержання зображень, як м’якої 

тканини, так і кісткових структур, достатньо точної оцінки поширеності 

патологічного процесу та проведення диференціальної діагностики із 

запальними змінами [12, 16, 20, 38, 43, 49, 54, 80, 84, 175]. Комп’ютерна 

томографія проводиться у аксіальній проекції з товщиною зрізів та кроком у 

3-5 мм від під’язикової кістки до нижнього краю пластинки щитовидного 

хряща. Дослідження може доповнюватись різними функціональними 

пробами. Окрім аксіальних зрізів, необхідна реконструкція зображень у 

сагітальній та фронтальній площині [16, 18, 38, 43, 47, 84].  

Застосування мультидетекторної комп’ютерної томографії (МДКТ) з 

внутрішньовенним болюсним контрастуванням дає значну допомогу у 

візуалізації м’яких тканин шиї. Вона дозволяє чітко визначити розміри та 

межі пухлинного утворення. Крім того, застосування контрастних речовин 

допомагає у визначенні характеру пухлини, її доброякісного чи злоякісного 

росту. При введенні контрастної речовини у судинне русло, відбувається 

швидке його розподілення у позаклітинній рідині організму. Накопичення 

рентгенконтрастної речовини у тканинах пухлин призводить до підвищення 

їх щільності. Оцінюють як кількісні агіографічні показники (зміна 
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денситометричних характеристик пухлин гортані), так і якісні (наявність та 

насиченість судинного малюнку). За значенням щільності рентген 

контрастного утворення встановлюють його злоякісність. Як правило, у 

таких випадках, спостерігається зростання денситометричних показників на 

16-25 одиниць Гаунсфілда [16, 17, 49, 33, 84].  

Крім того, вивчається проходження крові, кровонаповнення та 

розвиненість капілярів у тканині, середня швидкість проходження крові 

через тканину. Врахування перфузіографічних характеристик новоутворення 

гортані розширює можливості МДКТ у визначенні стадії рака гортані за 

TNM класифікацією [34, 43, 44, 84, 146]. 

Враховуючи результати МДКТ можливо заздалегідь планувати об’єм 

хірургічного видалення пухлини. Однак, про вид лікування хворих, яке 

планується, слід вирішувати лише після морфологічної верифікації 

утворення [52]. Розмаїття гістологічних форм пухлин гортані зумовлює 

застосування різних підходів до лікування хворих, як хірургічного, так і 

консервативного. Інколи пухлини мають схожу клінічну та морфологічну 

картину. У таких випадках вирішальним методом діагностики є 

імуноморфологічне фенотипування пухлини [43, 54].  

Визначення розташування та поширеності пухлин гортані впливає на 

вибір методу лікування хворих. Застосування МДКТ дозволяє розширити 

можливості діагностики при пухлинах даної локалізації [81]. 

Не дивлячись на те, що комп’ютерна томографія є загально визнаним 

методом візуалізації при патологічних станах голови та шиї, вона може 

замінюватись магнітно-резонансною томографією (МРТ), яка краще дозволяє 

виявити різницю між пухлинною тканиною, м’язами і жировою клітковиною. 

Висока чутливість МРТ у зображенні м’яких тканин дозволяє детально 

оцінити всі елементи гортані та виявляти навіть дрібні патологічні зміни. 

Крім того, МРТ більш точно допомагає у діагностиці запальних та 

пухлинних уражень. Вона дозволяє розрізнити тканини за інтенсивністю 
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сигналу Т2 або на Т1 звішених зображень після внутрішньовенного введення 

контрасту [20, 47, 175].  

Перевагами МРТ є: висока швидкість отримання зображення, відсутність 

променевого навантаження, високе контрастне розділення, широке поле зору, 

контрастне зображення м’яких тканин. 

Принципово, діагностична ефективність КТ та МРТ є однаковою при 

уточнені місцево поширених злоякісних пухлинах орофарингеальної зони з 

урахуванням контрастного підсилення при поширених процесах [20]. 

Оцінка поширеності пухлин гортані за даними КТ та МРТ може бути 

утруднена за рахунок зони перифокального запального процесу, що погіршує 

оцінку дійсного поширення пухлини у сторону гіпердіагностики [20]. Слід 

розуміти, що у багатьох пацієнтів методики КТ та МРТ доповнюють одна 

одну і кінцева відповідь променевої діагностики буде складатись з об’єднаної 

інформації цих двох методів [16, 175]. 

Метод позитронної емісійної томографії (ПЕТ) дозволяє на 

молекулярному рівні вивчати біохімічні процеси організму у томографічному 

режимі. У онкології ПЕТ дозволяє виявити пухлинні осередки та оцінювати 

кількісну їх активність. Специфічність ПЕТ зумовлена можливістю 

виявлення життєздатної тканини пухлини та оцінити її біологічну активність 

за ступенем інтенсивності накопичення в тканинах метаболічного 

радіологічного фармакологічного  препарату [71, 119, 133, 158, 186]. 

Висока прогностичність від’ємного результату дослідження вказує на те, 

що дійсно доброякісний вузол при ПЕТ не накопичує фтордезоксиглюкозу 

(ФДГ) і такий пацієнт не потребує подальшого обстеження. При 

позитивному результаті ПЕТ-дослідження, всім особам необхідно 

продовжити подальше обстеження визначених ділянок у зв’язку з високою 

вірогідністю злоякісності пухлини. У літературі наводиться висока 

ефективність ПЕТ у диференціальній діагностиці злоякісних та доброякісних 

новоутворень голови та шиї. Так, у виявленні метастатичного ураження 

лімфатичних вузлів шиї, чутливість і специфічність цього методу склали 90 
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та 94 % відповідно. Аналогічні показники для КТ відповідали 82 та 85 %, а 

для МРТ – 80 та 79 % відповідно. Результати досліджень показали високу  

точність ПЕТ (88 %) у виявленні рецидивів рака органів голови та шиї [71, 

110]. 

Позитронно-емісійна томографія дозволяє неінвазивне визначення 

ступеню злоякісності пухлини, що значно знижує частоту хірургічних 

втручань при доброякісних пухлинах. Визначення реґіонарних та віддалених 

метастазів дозволяє більш точно встановлювати стадію онкологічного 

процесу та вибирати найбільш оптимальне лікування. За допомогою ПЕТ 

можливо оцінювати відповідь пухлини на хіміопроменеве лікування і 

проводити відповідні зміни у тактиці лікування хворих, а також раннє 

виявлення рецидивів, метастазів або синхронних пухлин [52, 71, 79, 110, 119, 

135, 133, 158, 186]. 

Однак, клінічне застосування ПЕТ з ФДГ виявило ряд обмежень, 

зумовлених нездатністю ефективно виявляти пухлини малих розмірів (до 10 

мм) та нездатністю диференціювати злоякісні захворювання від запальних 

змін. Тому нагальною потребою є розробка нових альтернативних ФГД 

радіологічних фармакологічних препаратів з більш високою пухлино-

специфічністю [71, 153, 174]. 

Метод ультразвукового дослідження (УЗД), головним чином, 

застосовують для візуалізації зони та ступеню враження лімфатичних вузлів 

шиї, а також можливе його застосування при дослідженні гортані [4, 21, 39]. 

Перевагами УЗД є неіонізуюче випромінювання, режим реального часу, 

високе просторове розділення, портативність методу, можливість 

багаторазового застосування у одного хворого та проведення інтервенційної 

процедури під час сканування [2, 33, 39, 40]. При огляді гортані можна 

оцінити рухомість та симетричність рухів голосових складок, черпаловидних 

хрящів, визначити розміри та межі повітряного стовпа гортані [4, 33, 39, 48, 

184]. Оцінку структур гортані покращує застосування функціональних проб 

та огляд гортані у режимі Допплера [39, 40, 48]. Злоякісні ендофітні пухлини 
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гортані визначаються у вигляді утворень, які мають змішану ехогенність, 

неправильну форму без чітких контурів та меж [4, 21, 33]. При великих 

розмірах пухлин можуть визначатись неоднорідні ділянки-порожнини з 

розпадом тканини пухлини. Втрачається можливість диференціювання 

окремих структур гортані, які охоплені пухлиною. У всіх хворих з 

ендофітною формою рака було виявлено інфільтрацію м’яких тканин шиї, 

яка у 37,2 % хворих поєднувалась з деструкцією пластинок щитовидного 

хряща, а у 33,3 % випадків було виявлено потовщення стінок грушовидного 

синусу за рахунок поширеності пухлини гортані у глотку. Також визначалось 

ураження щитовидної залози у 21,5 % випадків [33]. 

Недоліком при сонографічному дослідженні є вузьке поле огляду, а 

якість зображення рухомих частин гортані залежить від осифікації 

щитоподібного хряща [37, 33, 39, 48] та утруднення дослідження у хворих з 

трахеостомою [48]. У порівнянні з комп’ютерною томографією при УЗД 

м’яких тканин шиї та гортані, якість зображення є значно гіршою [39]. 

Застосування УЗД гортані дозволяє оцінити поширеність пухлини і 

визначити тактику лікування хворих або об’єм хірургічного втручання [2, 4, 

37, 33, 39, 40, 48]. 

Встановлення поширеності рака середнього відділу гортані та подальше 

лікування хворих базується на визначенні стадії пухлини за TNM 

класифікацією. Зміни, які внесено в сьоме видання (2010 р.) Інструкції по 

визначенню стадії Рака (Тhe AJCC Cancer Staging Manual 2009) 

Міжнародного протиракового союзу [27, 114, 137, 177] майже не зачепили 

визначення стадії РГ і лишились такими, як це було наведено у шостому 

виданні TNM класифікації (2002 р.) [59, 112]. Зміни відбулися лише при 

позначенні віддалених метастазів та опису пухлин T4, які розділили на T4a 

(помірно розповсюджений місцевий процес) та T4b (дуже розповсюджений 

пухлинний процес), що привело до розділення стадії IV на; IVA - помірно 

розповсюджений місцевий/регіонарний процес, IVB - дуже розповсюджений 
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місцевий/регіонарний пухлинний процес та IVC – пухлинний процес з 

віддаленими метастазами 

Символ «МХ» виключено з сьомого видання (2009 р.) Інструкції по 

визначенню стадії Рака [114]. 

 Класифікація була підтримана всіма національними комітетами TNM в 

інших країнах світу. TNM класифікація [27, 59, 112, 114, 137]: 

Т – Первинна пухлина  

ТХ Первинна пухлина не може бути оцінена 

T0 Немає доказів первинної пухлини  

Tis Рак in situ 

Складковий відділ (С32.0) 

T1 Пухлина обмежена голосовими складками (-ою) (без порушення 

рухомості, може бути втягнена передня або задня комісура)  

T1a Пухлина обмежена однією голосовою складкою  

T1b Пухлина поширюється на обидві голосові складки 

T2 Пухлина поширюється на вестибулярний та/або підскладковий відділ з 

порушенням рухомості голосових складок  

T3 Пухлина обмежена гортанню з фіксацією голосових складок та/або 

проростає у простір навколо голосових складок та/або внутрішнє охрястя 

щитовидного хряща  

T4а Пухлина проростає щитовидний хрящ або тканини навколо гортані: 

трахею, м’які тканини шиї, включаючи глибокі/зовнішні м’язи язика, 

поверхневі м’язи шиї нижче під’язикової кістки, щитовидну залозу, стравохід  

T4b Пухлина проростає у передхребцевий простір, структури середостіння 

або оболонку сонної артерії 

 

N – Регіонарні лімфатичні вузли  

NX Недостатньо даних для оцінки реґіонарних лімфатичних вузлів  

N0 Немає ознак метастатичного ураження реґіонарних лімфатичних вузлів 
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N1 Метастази у одному лімфатичному вузлі на стороні ураження до 3 см у 

найбільшому вимірі 

N2 Метастази у одному лімфатичному вузлі на стороні ураження до 6 см у 

найбільшому вимірі, або метастази у декількох лімфатичних вузлах на 

стороні ураження до 6 см у найбільшому вимірі, або метастази у 

лімфатичних вузлах шиї з обох сторін або з протилежної сторони до 6 см у 

найбільшому вимірі 

N2a Метастази у одному лімфатичному вузлі на стороні враження до 6 см у 

найбільшому вимірі 

 N2b Метастази у декількох лімфатичних вузлах на стороні ураження до 6 см 

у найбільшому вимірі 

N2c Метастази у лімфатичних вузлах шиї з обох сторін або з протилежної 

сторони до 6 см у найбільшому вимірі 

N3: Метастази у лімфатичних вузлах більш ніж 6 см у найбільшому вимірі 

 

Примітка. Лімфатичні вузли середньої лінії розцінюються як вузли на 

стороні ураження 

 

М – Віддалені метастази [25, 110, 113, 121]. 

сM0 Віддалені метастази не встановлені клінічно  

сM1 Віддалені метастази встановлені клінічно 

рМ1 Віддалені метастази підтверджені мікроскопічно 

 

Групування за стадією [25, 110, 113, 121]. 

Стадія 0  Tis    N0    M0 

Стадія I  T1    N0    M0 

Стадія II  T2    N0    M0 

Стадія III  T1, Т2   N1    M0 

T3    N0, N1   M0 

Стадія IVA T1, Т2, Т3   N2    M0 
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T4а    N0, N1, N2   M0 

Стадія IVB T4b    будь яка N   M0 

будь яка T   N3    M0 

Стадія IVC  будь яка T   будь яка N   M1 

 

Визначення стадії РГ проводиться після ендоскопії або прямої 

ларингоскопії під загальною анестезією з метою обстеження окремих 

структур гортані (переважно для хірургічного втручання) [145].   

Обстеження, за допомогою КТ або МРТ з контрастним підсиленням, 

повинно завжди проводитись з метою виявлення поширення пухлини на 

переднадгортанниковий і навколоскладковий простір, визначення 

ушкодження хряща, а також м’яких тканин та лімфатичних вузлів. 

Виключенням можуть бути маленькі пухлини РГ [113].   

 

1.3. Обґрунтування застосування променевого методу діагностики у 

хворих на рак голосника. 

 

Клінічне та ендоскопічне дослідження не дає змоги визначити ураження 

простору навколо голосової складки. Жирова та сполучна тканина цього 

простору до переду і латерально обмежені щитовидним хрящем та перстне-

черпаловидною мембраною, донизу і медіально - за рахунок еластичного 

конусу, до верху і медіально обмежені комплексом шлуночка гортані, а до заду – 

грушовидним синусом. Визначення пухлинного ураження цього простору при 

боковому її поширенні є важливим для встановлення Т стадії рака. Втягнення 

простору навколо голосової складки може спричинити рецидив рака 

складкового або вестибулярного відділу. Рак середньої 1/3 або задньої частини 

голосової складки може поширюватись латерально у простір навколо голосової 

складки і це часто корелює з клінічним визначенням нерухомості голосової 

складки. Взагалі, пухлини цього простору можуть поширюватись до переду у 

переднадгортанниковий простір, до заду під слизовою оболонкою сягаючи 
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верхівки грушовидного синусу через щитоперстневидний просвіт. Поширення 

пухлини до низу, у підголосникову ділянку, обмежується еластичним конусом. 

Ураження пухлиною мяких тканин шиї при нижньобоковому поширенні може 

виникнути через щитоперстневидну мембрану або перстнещитовидний простір, 

де мембрана відсутня (цит. по [123]). Важливість визначення меж пухлини 

впливає на вибір лікування хворого [129]. Рак голосника з ураженням простору 

навколо голосової складки з інвазією щитовидного хряща або без його інвазії – 

визначається, як стадія Т3 і такі пухлини дають високий ризик для рецидивів 

після променевої терапії [164]. Рак голосника, що вражає простір навколо 

голосової складки видаляється за допомогою лазерної ваперізації пухлини або 

резекції гортані (цит. по [123]). 

Поширення раку до передньої комісури часто поєднується з інвазією 

щитовидного хряща, особливо, коли є втягнення основи надгортанника. 

Пухлина може також поширюватись від передньої комісури у каудальні 

екстраларингеальні ділянки до щитовидного хряща (через перстне-щитовидну 

мембрану) та донизу у підскладковий простір. Такі знахідки змушують 

переглянути Т стадію рака і попереджують від проведення часткових резекцій 

гортані [129]. 

Поширення пухлини голосової складки через середню лінію більше ніж 1/3 

протилежної голосової складки є протипоказанням для застосування 

вертикальної резекції гортані (цит. по [123]). 

Діагностика уражень пухлиною щитовидного хряща гортані є ключовим 

аспектом у візуалізаційній оцінці. Значні ураження щитовидного хряща 

вказують на недоцільність застосування консервативних методів лікування 

хворого. Склероз пластинки щитовидного хряща може спостерігатись, як при 

ураженні рака, так і при реактивному запаленні. Однак, такі зміни хряща 

найбільш сприятливі до ураження його пухлиною.  

Визначення інвазії пухлиною не скостенілого хряща за допомогою КТ – 

утруднена. МРТ більш чутлива у таких випадках але може давати хибно-
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позитивні результати з-за навколопухлинного запалення. Поєднане застосування 

КТ та МРТ доповнюють одна одну у оцінці ушкодження хряща. 

Зображення зрізу середнього відділу гортані у аксіальній проекції може 

виконуватись за допомогою КТ або МРТ. Точність цих методів у оцінці 

поширеності пухлин середнього відділу гортані становить від 88-93 % до 97,9 % 

[44]. Згідно рекомендацій Європейської Спілки Медичної Онкології (ESMO) 

для визначення стадії раку гортані перевага надається КТ дослідженню [52].    

МДКТ із внутрішньовенним болюсним контрастуванням дозволяє 

відповісти майже на всі питання стосовно пухлинного (з’ясувати майже всі 

сторони) ураження середнього відділу гортані [16, 44, 49].  Досить корисним є 

застосування функціональної проби з фонацією голосної «і», яка дає змогу 

оцінити стан голосових складок, шлуночків гортані, передньої комісури, 

черпало-надгортанних складок. Оцінку грушовидних синусів, ділянки за 

персневидним хрящем краще оцінювати за модифікованим методом Вальсальва 

[16, 18, 40, 43]. Кістковий алгоритм оцінки КТ проводять, коли  пухлина 

прилягає до скостенілого хряща [16, 18, 43]. Застосування КТ-ангіографічних 

та КТ-перфузіографічних методик розширює можливості МДКТ у визначенні 

стадії рака гортані [43, 44, 84, 146] та ефективності методів консервативного 

лікування хворих [44].   

МРТ середнього відділу гортані краще застосовувати з високим полем 

МРТ-сканера та товщиною зрізів у 2-3 міліметри. Комбінація Т2 та Т1 звішених 

зображень з жиронасиченою послідовністю контрастування повинна 

використовуватись у аксіальних та корональних проекціях. Сагітальна проекція 

корисна для оцінки поширення пухлини до кореня язика. МРТ корисна при 

визначенні краю між пухлиною і щитоперстневидним м’язом та з’ясування 

ушкодження хряща пухлиною. Однак, погані результати обстеження можуть 

спостерігатись у хворих, коли пухлина утруднює дихання, викликає кашель, 

часте ковтання та у неспокійних хворих, які нездатні витримати обстеження 

протягом години [137, 154]. 
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Рентгенологічне дослідження гортані проводять у випадках, коли 

потрібно визначити поширеність пухлини середнього відділу гортані. В 

залежності від змін, виявлених при томографії гортані, вирішується питання 

доцільності консервативного або хірургічного лікування хворих. У випадках 

хірургічних втручань, рентгенологічна оцінка поширеності пухлини дозволяє 

визначити об’єм операції, що має відбутися [69, 47, 65].   

Застосування томографії гортані –  це досить доступний та інформативний 

метод діагностики пухлини середнього відділу гортані, у випадках, коли 

відсутня можливість застосування КТ дослідження [69].    

Застосування ПЕТ при дослідженні хворих на рак середнього відділу 

гортані можливе для визначення первинно-множинних пухлин. При дослідженні 

гортані слід застосовувати протокол «без фонації». Фізіологічне накопичення 

фтордезоксиглюкози відбувається з-за активності голосової складки, що може 

давати хибно-позитивний результат.  

Позитронна емісійна томографія та ПЕТ-КТ можуть бути корисними для 

визначення відмінності рецидивів пухлини від змін у тканинах після променевої 

терапії, метастазів або синхронних пухлин [52, 135]. Негативні ПЕТ-скани з 

високою точністю виключають рецидив пухлини.  Позитивні ПЕТ знахідки 

повинні бути підтверджені морфологічно, після біопсії. У випадках, коли біопсія 

не підтверджує злоякісність тканин – проводять повторні ПЕТ дослідження 

[135].  

Сонографія гортані може застосовуватись, у деяких випадках, для огляду 

вестибулярного її відділу та оцінки стану середнього відділу гортані, у режимі 

реального часу, в процесі динамічного спостереження між КТ дослідженнями 

[40, 48, 154, 184]. Доповнює ультразвуковий огляд гортані застосування 

функціональних проб з фонацією голосної та з підвищенням тиску всередині 

гортані за методом Вальсальва [40].  Використання УЗД, при раку середнього 

відділу гортані у дорослих, обмежено при осифікації та гострому куті 

щитовидного хряща [33, 48]. Як правило, УЗД шиї широко застосовується для 
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визначення реґіонарного метастазування та виконання тонкоголгової біопсії 

пухлин [33, 39, 44].  

Таким чином, точне визначення стадії РГ, а також особливості його 

поширення на суміжні ділянки гортані можливо лише при застосуванні 

променевих методів діагностики. Найкраща точність оцінки меж пухлини при її 

контрастуванні на МРТ та КТ зображеннях гортані. Переваги МРТ у візуалізації 

м’яких тканин потребують більшого часу на обстеження, а якість зображення 

значно залежить від спокійної поведінки хворих. КТ обстеження – це менш 

обтяжлива для хворого процедура, що дає достатню інформацію про ураження 

середнього відділу гортані пухлиною. 

ПЕТ дослідження можуть бути корисними для визначення рецидивів 

пухлини, метастазів або синхронних пухлин. 

Застосування лінійної томографії гортані доцільно лише у випадках, коли 

відсутня можливість застосування КТ дослідження пухлини середнього відділу 

гортані. 

УЗД гортані може застосовуватись для оцінки стану її середнього відділу 

при неможливості проведення КТ дослідження та в процесі динамічного 

спостереження між КТ дослідженнями. 

 

1.4. Методи лікування хворих на рак голосника. 

 

Основними методами терапії злоякісних пухлин голови і шиї є 

хірургічний, променевий та комбінований. Останній в переважній більшості 

спеціалізованих онкологічних стаціонарах є традиційним і полягає в 

поєднанні хірургії та опромінення з різною послідовністю виконання, що на 

сьогоднішній день є одним з найбільш дискутабельних питань [6, 42, 50, 51, 

134, 156, 173, 181, 182].  

Одне з найважливіших місць, пов’язаних з вирішенням проблеми 

профілактики рецидивів та метастазування злоякісної пухлини, належить 

хірургічному методу, який вважається найбільш радикальним і 
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високоефективним [7, 10, 50, 63, 83]. Існує велика кількість методик 

хірургічного втручання при раку гортані. Однак, основним критерієм 

профілактики рецидивів та метастазування є радикальне видалення пухлини 

з дотриманням основних принципів абластики на первинному пухлинному 

осередку та шляхах лімфовідтоку, зональності та футлярності [10, 19, 26, 46, 

98, 100, 116]. 

Іншим високоефективним способом лікування, на думку ряду авторів, є 

променева терапія, яка є ефективним, науково обґрунтованим методом 

протипухлинного впливу, що інтегрує досягнення експериментальної та 

клінічної онкології, радіобіології, фізики, радіотерапевтичної техніки 

останнього покоління і може застосовуватися самостійно як радикальний або 

паліативний засіб [9, 15, 79, 95, 128, 133, 142, 143, 168], і лише у випадку 

невдачі або високої стадії ураження вузлів необхідно використати додатково 

хірургію [62, 92, 149, 155, 163, 176, 179]. Проте існують дані, які вказують як 

на однакову клінічну ефективність променевого і хірургічного способів 

лікування [167, 169, 183], так і на переваги оперативного втручання [79, 189]. 

При обмеженому пухлинному ураженні високий процент одужання 

може бути при використанні лише одного способу лікування [41]. Карцинома 

in situ голосника в рівній мірі гарно лікується мікроексцизією, лазерною 

ваперізацією, променевою терапією [116, 124, 137, 161, 166, 178, 188]. При 

пухлинах голосової складки Т1 стадії ендоскопічна лазерна хірургія, як і 

променева терапія, дають п’ятирічну виживаність хворих у 90-95 % випадків 

[64, 103, 183, 161, 166]. В таких випадках при виборі методу лікування 

керуються необхідністю збереження голосової функції, особливо у осіб 

голосової професії [57, 92, 148, 188]. 

Для видалення пухлин голосової складки була запропонована 

хордектомія при екстраларингеальному підході через тіреотомію [8, 10, 104]. 

Таку резекцію виконували при пухлинах Т1а голосової складки без 

поширення на передню та задню комісури. В подальшому, покази до 

хордектомії розширили і при поширенні пухлини на гортанний шлуночок та 
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у підскладковий простір. При ураженні передньої комісури А.І. Циганов та 

Л.А. Бухман (1976) віддають перевагу вертикальній резекції гортані: фронто-

латеральній (діагональній) та фронтальній резекції гортані. Так, рак 

передньої 2/3 голосової складки з переходом на передню комісуру та, навіть, 

на голосову складку протилежної сторони і в підскладковий відділ видаляли 

при діагональній резекції гортані, яка була модифікацією способу за Отаном. 

Операція була розроблена у Київському Науковому Дослідному Інституті 

отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка і тому отримала назву способу 

за КНДІО. Під час резекції, видаляли пухлину зі всією пластинкою 

щитовидного хряща, а персневидний хрящ лишався повністю, або проводили 

його часткову резекцію [104]. 

Існує гіпотеза, що пухлини передньої комісури є радіорезистентними. 

Однак, не з’ясовано в такому випадку, ушкоджений хрящ пухлиною, чи ні 

[115, 148, 152]. При невеликих пухлинах цієї ділянки, як хірургічне 

втручання, так і променева терапія вважаються однаково ефективні [59, 137]. 

Ендоскопічне видалення пухлини за допомогою лазера має переваги при 

збереженні хряща, як бар’єру у випадках рецидивів рака. При цьому 

враховується можливість проведення прямої ларингоскопії у конкретного 

хворого (адекватне розгинання шиї та відкривання рота) [179, 152].  

Рецидив пухлини після лазерної резекції рака Т1а-Т2 стадії, з втягненням 

передньої комісури, спостерігався у 21 % випадків [139]. Після променевої 

терапії рецидиви рака середнього відділу гортані були при Т1 у 9-21 % та при 

Т2 у 15-30 % випадків (цит. по [180]). Збереження гортані шляхом 

проведення вертикальної резекції таких рецидивів дала 75 % п’ятирічне 

безрецидивне виживання хворих [180]. 

Променеву терапію, при РГ ІІ стадії, доцільно призначати лише у 

випадках повної рухомості голосової складки [59, 137]. Слід зазначити, що 

доза опромінення, яка перевищує 60-65 Грей не покращує лікувального 

ефекту, але, у випадках залишкової пухлини, погіршує проведення 

подальшого оперативного втручання [59]. У випадках використання двох 
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методів протипухлинного лікування, один з них обов’язково повинен 

виконуватися в радикальному варіанті [28]. 

Обмеження рухомості голосової складки при раку Т2 стадії лікується 

хірургічним втручанням. Відкрита резекція гортані є альтернативою 

променевій терапії при лікуванні хворих з пухлиною передньої комісури та 

голосової складки. Зазвичай, якість голосу після операції погіршується. 

Однак, перевагою такого втручання є достатній огляд структур гортані при 

операції і гарне п’ятирічне виживання хворих [10, 86, 104, 169, 171].  

Діагональні резекції гортані, за Отаном та у модифікації КНДІО, 

зумовлюють видалення злоякісної пухлини з половиною щитовидного хряща 

на стороні ураження [104]. В подальшому, удосконалення резекцій було 

спрямоване на заощадливе відношення до гортані, а видалення пухлини з 

оточуючими її тканинами залежало від поширеності рака середнього відділу 

гортані. Тому, коли пухлина не виходить за межі голосової складки, інші 

автори [8, 10] лишали стрічку щитовидного хряща вздовж верхнього та 

нижнього краю його пластинки або тільки стрічку по нижньому краю 

пластинки. За такої умови висікали уражену голосову складку разом з 

ділянкою пластинки щитовидного хряща. З метою часткового збереження 

пластинки щитовидного хряща було запропоновано інший спосіб резекції 

гортані, за КНДІО-2. Цей спосіб передбачав видалення ушкодженої 

пухлиною ділянки гортані зі збереженням по верхньому краю горизонтальної 

полоси пластинки щитовидного хряща [87, 55]. Перевагою такого способу 

було те, що збереження по верхньому краю горизонтальної полоси пластинки 

щитовидного хряща забезпечувало достатній просвіт гортані для дихання та 

голосоутворення, зберігало форму верхнього кільця гортані і давало кращі 

функціональні результати ніж після діагональної резекції гортані у 

модифікації КНДІО [104]. Однак, при такому способі існувало погіршення 

ковтання, що було недоліком втручання. Таке видалення пластинки 

щитовидного хряща викликало травмування черпакуватого хряща під час 

операції.  
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Спосіб резекції гортані розроблений Лукачем Е.В. був позбавлений цих 

недоліків [87]. Резекція пластинки щитовидного хряща за цим способом 

передбачала видалення чотирикутної ділянки хряща з охрястям та прилеглою 

пухлиною гортані. При цьому, пластинка щитовидного хряща по верхньому 

та задньобоковому краю залишалася неушкодженою, а закриття дефекту 

проводилось м’якими тканинами шиї [87].  

Місцево-поширений рак середнього відділу гортані (Т3-Т4 стадії) 

потребує радикальніших видів операцій. Об’єм хірургічного втручання 

залежать від різних прогностичних факторів (поширення пухлини, віку 

хворого, попереднього лікування тощо). Найбільш радикальною операцією 

при РГ Т3-Т4 стадії є повне видалення гортані – ларингектомія. Однак, вона 

приводить хворого до інвалідності [8, 64, 87, 109, 165]. Тому, були 

розроблені оперативні втручання, які зберігають онкологічну ефективність 

ларингектомії, голосоутворення, дихання через природні шляхи та нормальне 

ковтання їжі [98]. Велика кількість запропонованих способів резекції 

зумовлена пошуком кращого методу видаленням пухлини при різноманітних 

поширеннях рака гортані [10, 86, 103, 106, 117, 148, 170, 171]. У більш 

молодих хворих можливе виконання субтотальної резекції гортані з 

хіоідопексією або крико-хіоідо-епіглотопексією [10, 106, 169, 170, 171]. 

Головною перевагою такої операції є збереження повітроносного шляху з 

закриттям трахеостоми. Ускладненнями після операції може бути дисфагія та 

низька якість голосу. Досить рідко, при стенозі повітроносного шляху, 

закриття трахеостоми не проводиться. Проведення резекції гортані вище 

перстневидного хряща у хворих на рак середнього відділу наводить Gallo A. з 

співавт. (2005). Втручання проводились при Т1 (у 25 осіб), Т2 (116 осіб) та Т3 

стадії у 59 осіб у вигляді кріко-хіоідопексії та кріко-хіоідо-епіглотопексії 

[171]. Інші автори [169, 170] вважають надперсневидну резекцію гортані 

альтернативою променевому лікуванню та ларингектомії. Так після резекції 

гортані Т2 і Т3, у первинних хворих, п’ятирічне їх виживання було 100 % та 

96 % відповідно, а після променевої терапії – 89 %  [169].  
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Враховуючи високий відсоток прихованих реґіонарних метастазів – 

лікування шиї є обов’язковим. Визначення об’єму профілактичного або 

лікувального втручання на шляхи лімфовідтоку дотепер залишається 

дискусійним, не вирішено, яка операція на шийних лімфатичних вузлах є 

типовою і стандартною, переважно це вирішується хірургом в залежності від 

власного досвіду та кваліфікації [56]. 

Нерідко, причиною виникнення рецидивів у випадках, коли на першому 

етапі комбінованого лікування виконується оперативне лікування, є 

наявність клітин пухлини на лінії резекції та екстракапсулярний ріст 

метастазів. І це є показом для післяопераційного опромінення, оскільки 

ефективність повторного лікування є низькою, а об’єм операції і кількість 

ускладнень значно зростає [25, 28]. Коли ризик появи регіональних 

метастазів є високим, ад’ювантна післяопераційна променева терапія може 

зменшити кількість рецидивів на оперованій шиї та появу віддалених 

метастазів на неоперованій шиї [125]. 

На сучасному етапі розвиток методів лікування хворих на рак гортані 

характеризуєтся намаганням узгодити положення, які важко співставити між 

собою: необхідність радикальної операції і можливість збереження 

ураженого органу [77, 136, 162]. 

 В силу викладеного за останні роки більшого розповсюдження  

набувають резекції гортані при раковому її ураженні. Перевагами останніх в 

порівнянні з ларингектомією є можливість збереження дихальної, голосової і 

ковтальної функцій гортані [70, 76, 96, 102, 105, 106, 111, 150]. 

Вибір методу хірургічного лікування іноді має суб’єктивний характер. 

Внаслідок чого, після операції у хворих спостерігається рецидив раку, який 

вимагає повторних розширених оперативних втручань, що спричиняє 

погіршення якості життя хворого [21].  

Врахування результатів променевих методів дослідження допомагає 

визначити поширення раку гортані [49, 67, 108]. З’ясування розмірів пухлини та 

зони інфільтрації дозволяє визначити об’єм оперативного втручання до операції, 
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що дає змогу планування межі резекції пухлини заздалегідь. При цьому, велика 

кількість методів інтроскопії потребує визначення ролі кожного з них та 

послідовності їх використання при діагностиці раку середнього відділу гортані. 

В існуючих публікаціях наводяться лише дані ефективності променевих методів 

діагностики при виявленні та визначенні стадії РГ [4, 17, 37, 39, 40, 44, 65, 77, 

100, 175, 123, 129, 184]. Однак, в літературі практично відсутні дані про 

можливості визначення зони резекції гортані за допомогою променевих методів 

дослідження.  

Виходячи з вищевикладеного, оперативне втручання у хворих на РГ має 

свої особливості і вимагає специфічного підходу. Існує необхідність визначення 

точності зони ураження і поширення РГ та оптимізації  діагностично-

лікувальних заходів у таких хворих. Застосування комплексу діагностичних 

критеріїв буде  головним предиктором у визначенні об’єму оперативного 

втручання. 

 

 

РОЗДІЛ 2 МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ХВОРИХ НА РАК ГОЛОСНИКА І 

ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМКУ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Клінічна характеристика хворих 

 

Проспективне, нерандомізоване, порівняльне, з паралельною схемою 

незалежних груп дослідження було  проведено у відділі онкопатології ЛОР-

органів ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН 

України» в період з 2009 по 2014 рр. Було обстежено 212 первинних хворих, 

210 чоловіків та дві жінки, на РГ І-ІІІ стадії без реґіонарного та віддаленого 

метастазування (T1-3N0M0). Крім того, з метою з’ясування якості життя 

хворих на РГ до лікування, було опитано 10 практично здорових осіб. Всі 

хворі були розподілені на дві групи: групу порівняння – 143 особи, яким 

проводили обстеження згідно вимогам «Протоколів надання медичної 

допомоги» [68] та основну з 69 осіб, де обстеження,  згідно вимогам 
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«Протоколів надання медичної допомоги», було доповнене комплексним 

МДКТ.  Комплексна МДКТ включала проведення нативної КТ, ангіографії та 

виконання функціональних проб під час МДКТ. 

Вік обстежених хворих коливався від 21 до 79 років. У основній групі 

вік хворих складав від 36 до 79 років (середній вік – 58,1 роки). У групі 

порівняння – від 21 до 79 років (середній вік – 59,3 років). 

Розподіл хворих за віковими групами показав, що найчисельнішою 

була група хворих 51-60 років (табл. 2.1). Кількість хворих до 41 року була 

незначною і тому в групах налічувалось по 2-3 особи. Найбільша кількість 

хворих на РГ спостерігалась у межах від 51 до 60 років (46,5 %) та від 61 до 

70 років (30,5 %).  

 

Таблиця 2.1 - Розподіл хворих на РГ у групах за віком.  

Групи хворих Вікові групи (у роках) 

21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  

основна - 2 10 39 25 8 

порівняння 1 2 19 69 41 11 

Всього 1 4 25 99 65 19 

 

Розподіл у групах хворих згідно стадіям раку наведено у таблиці 2.2.  

З нульовою стадією захворювання (ТisN0М0) було двоє хворих (по одній 

особі в кожній з груп), з першою (Т1N0М0) –  73 хворих, з другою (Т2N0М0)  

стадією –  75 хворих, і з ІІІ (Т3N0М0) – 63 чоловіки. Розподіл по стадіям РГ в 

досліджуваних групах хворих був статистично однаковим.  

 

Таблиця 2.2 - Розподіл хворих на РГ у групах за стадією.  

Стадія пухлинного процесу Групи хворих 

основна порівняння 

нульова Тis N0 М0 1 (1%) 1 (1%) 

перша Т1 N0 М0 22 (31%) 51 (36%) 

друга Т2 N0 М0 24 (37%) 51 (36%) 

третя Т3 N0 М0 22 (31%) 40 (27%) 

Всього 69 (100%) 143 (100%) 
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В основній групі та в групі порівняння з першою (Т1N0М0) стадією було 

22 (31%) та 51 (36%) хворих,  з  другою (Т2N0М0)  стадією 24 (37%) та 51 

(36%) хворих, і з ІІІ (Т3N0М0) – 22 (31%) та 40 (27%) осіб відповідно. 

Всім хворим було проведено такі діагностичні методи дослідження: 

збір анамнезу, ларингоскопія (ЛС), морфологічна верифікація пухлини. 

Клінічний діагноз було підтверджено при морфологічному дослідженні 

пухлини. Інші дослідження були проведено: УЗД гортані – у 35 осіб, ЛТ 

гортані – у 50 осіб, МДКТ шиї – у 100 осіб, дослідження гортані під час 

операції – у 212 осіб. 

Зі всіх обстежених хворих, метою з’ясування впливу РГ на якість їх 

життя, було проведено проспективне рандомізоване порівняльне 

дослідження у 70 осіб середнім віком 56,5 років, яке включало заповнення 

загального опитувальника SF-36 та відповіді на окремі запитання.  З метою 

порівняння заповнення опитувальника SF-36 провели також у 10 практично 

здорових осіб. 

 

2.2 Методи діагностики первинних хворих на рак голосника 

 

2.2.1 Дослідження скарг та даних анамнезу 

 При опитуванні, у всіх хворих з’ясовували основні скарги хвороби, про 

які вони самостійно повідомляли. Встановлювали термін, протягом якого ці 

основні скарги хвороби спостерігались. Проводили збір анамнезу хвороби та 

анамнезу життя хворих. Крім того, 70 хворих відповідали на ряд поставлених 

запитань. А саме: Чи відзначаєте погіршення голосу? Чи турбує Вас хрипота 

або сиплість? Чи ускладнене спілкування із членами Вашої сім’ї та з іншими 

людьми? Чи утруднена розмова по телефону? Чи важко Вам дихати? Чи є у 

Вас труднощі при диханні через ніс? Чи турбує Вас кашель? Чи болить у Вас 

горло? Чи змушені Ви застосовувати ліки від болю? Чи є труднощі при 

ковтанні їжі та рідини? Чи відчуваєте загальну слабкість? Чи відзначаєте 
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порушення сну? Який стан Вашого здоров'я? Скільки цигарок на день Ви 

викурюєте? Який у Вас стаж паління цигарок? 

 

2.2.2 Ларингоскопія 

Непряма (дзеркальна) ларингоскопія – огляд гортані за допомогою 

ларингоскопічного дзеркала. Пацієнт широко відкриває рота та висовує 

язика. Лікар утримує кінчик язика через марлеву серветку І та ІІ пальцями 

лівої руки. Підігріте дзеркало береться за ручку та вводиться у 

горизонтальному положенні таким чином, щоб його ручка була розташована 

в лівому куті рота пацієнта. Бажано, щоб дзеркало не торкалось до твердого 

піднебіння та язика, а віддавлювало язичок м’якого піднебіння до заду та 

доверху. Дзеркальна поверхня повинна бути розташована під кутом у 45º до 

горизонтальної площини. 

У гортанному дзеркалі, при просуванні його вглиб глотки, спочатку 

спостерігається корінь язика, а далі – надгортанник, ділянка черпаловидних 

хрящів, вестибулярні та голосові складки, підскладковий простір. 

Повертаючи дзеркальце під різними кутами вправо та ліво, можна побачити 

грушовидні ямки (кишені). 

Огляд гортані здійснюють при спокійному диханні, при фонації 

голосної літери «і» (спостерігають за зближенням голосових складок), та при 

глибокому вдиху, коли голосова щілина широко відкрита. При спокійному 

диханні між голосовими складками утворюється просвіт у вигляді 

трикутника. Основа трикутника утворена міжчерпаловидним простором та 

санторіновими хрящами. Вестибулярні складки - рожевого кольору, частково 

прикривають голосові складки. Між складками проглядається заглибина у 

вигляді темної стрічки – вхід у гортанний шлуночок. Колір голосових 

складок – білий, інколи, з матовим жовтувато-рожевим відтінком. Голосові 

складки краще видно при фонації голосної літери «і». 

Ендоларингоскопія проводилась за допомогою системи для цифрового 

запису фіксованого зображення Karl Storz AIDA® compact HD 2,4. Методика 
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огляду пацієнта - аналогічна такій, як при непрямій ларингоскопії. Замість 

гортанного дзеркала вводиться ларингоскоп, а зображення гортані 

відтворюється на екрані монітора.  

При підвищеному глотковому рефлексі перед оглядом проводиться 

аплікаційна анестезія 10 % розчином лідокаїну. 

Відеоендоларингоскопія гортані проводилась за допомогою гнучкого 

відеобронхоскопа EVIS Lucera AFI BF-F260. Після аплікаційної анестезії 5 % 

розчином лідокаїну порожнини носа та глотки, відеобронхоскоп уводиться 

через носовий хід у глотку і проводиться огляд гортані. При викривленнях 

носової перегородки відеобронхоскоп уводиться через рот. 

В обох випадках ендоларингоскопії можлива архівація зображення 

гортані. 

 

2.2.3 Ультразвукове дослідження гортані та шиї 

В ДУ «Інститут отоларингологіі ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН 

України» та в ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики 

НАМН України» було проведено ультразвукове дослідження 35 хворих на 

рак серединного відділу гортані. Ультразвукове дослідження гортані (УЗД) 

гортані  проводили на ультразвуковому апараті  «Sonoline G50» (Siemens), з 

використанням  датчика частотою 7 Мгц, в режимі сірої шкали (В-режим) та 

енергетичного допплера. Обстеження проводили у горизонтальному 

положенні хворого на спині. УЗД гортані здійснювали шляхом сканування 

шиї від рівня (проекції) під’язикової кістки до рівня яремної вирізки у 

фронтальній та фронтолатеральній площині. При цьому, датчик утримується 

під кутом, який змінюється з урахуванням дихальних рухів гортані. 

Отримати чітке зображення рухомих ділянок гортані дозволяє мінімальна 

зміна кута нахилу датчика навколо своєї вісі. 

За відсутності патологічних змін структура серединного відділу гортані 

має свої особливості. Щитовидний хрящ виглядає ехопозитивною 

структурою лінійної форми. Він має товщину від 1 до 3 міліметрів. Голосові 
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складки мають вигляд подовжніх структур пониженої ехогенності. Просвіт 

гортані – анехогенна структура, яка обмежена з боків голосовими складками. 

Черпаловидні хрящі визначаються у задніх відділах гортані і розташовані 

перпендикулярно до голосових складок. Вони мають лінійну форму та 

підвищену ехогенність. При фонації спостерігається коливально-обертальний 

рух черпаловидних хрящів.  

Під час дослідження застосовували дві функціональні проби. Проба з 

фонацією голосної «і» проводилась у режимі нативного ультразвукового 

дослідження (в режимі сірої шкали, В-режимі) та при допплерівському 

режимі. У нативі визначали форму, наявність новоутворень, обмеження 

рухливості голосових складок, стан передньої та задньої комісури. У режимі 

допплерографії визначали зміни проходження повітря через серединний 

відділ гортані при фонації. Інша проба здійснювалась при умові підвищення 

тиску у гортані за методом Вальсальви. При цій пробі пацієнт затискував 

свого носа і надував щоки. 

Значна щільність пластинок щитовидного хряща може бути 

обмеженням для УЗД гортані. Обов’язковою умовою при сонографічному 

дослідженні є наявність незначного  скостеніння щитовидного хряща [40, 48].  

 

            
Рисунок 2.1 - Схема ультразвукового дослідження гортані: 1 - голосова 

складка, 2 - передня комісура, 3 - черпакуватий хрящ, 4 - просвіт серединного 

відділу гортані, 5 - пластинка щитовидного хряща. 
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УЗД дозволяє визначити структурні зміни гортані: розширення однієї з 

її половин та нерівність її контурів, зміщення голосової щілини, відсутність 

диференціації окремих її структур, ступінь ушкодження хрящів, поширеність 

пухлини на м’які тканини і органи шиї [37, 33]. 

УЗД лімфатичних вузлів шиї проводили на ультразвукових апаратах 

«Sonoline G50» (Siemens),  «ULTIMA RA» (Радмир) лінійним датчиком 

частотою 7,5-10 МГц з метою виключення їх метастатичного ураження. 

 

2.2.4 Рентгенівська лінійна томографія гортані 

Рентгенівську лінійну томографію (ЛТ) гортані, у 85 хворих на РГ, 

здійснювали на рентгено-діагностичному апараті TUR D800 (GDR, Drezden) 

в ДУ «Інститут отоларингологіі ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН 

України». Пошарове рентгенологічне дослідження (томографія) гортані 

проводилось з інтервалом у 5 міліметрів. Як правило, при дослідженні 

виконують бокову рентгенографію та 3-4 томограми (пошарових 

зображення) серединного відділу гортані. Кращі знімки просвіту гортані 

отримують при фонації пацієнтом голосної верхньої тональності. Під час 

фонації голосові складки максимально виступають у просвіт гортані. При 

цьому контури її внутрішньої поверхні стають більш виражені [47, 65, 69]. 

На рентгенограмах області гортані у боковій проекції голосова складка 

зображується у вигляді тіні, вище якої розташоване просвітлення овальної 

форми за рахунок гортанного шлуночка. На знімках у передній (прямій) 

проекції спостерігається чітке відображення лише пластинки щитовидного 

хряща та просвіту підскладкового простору, який безпосередньо переходить 

у просвіт трахеї [47]. 

На томограмах гортані, окрім хрящів, відображаються анатомічні 

структури її просвіту з м’якої тканинні (Рис. 2.2) [31]: черпало-надгортанні, 

голосові та вестибулярні складки. Підскладковий простір та трахея 

відображаються у вигляді широкої стрічки, що звужується доверху. З обох 

боків, між вестибулярними та голосовими складками, визначаються гортанні 
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шлуночки. Вони мають форму у вигляді конусу. Зовні від гортані 

розташовані грушовидні кишені (синуси). Їх нижній край знаходиться на 

рівні гортанних шлуночків. 

 
 

Рисунок 2.2. - Рентгенограма гортані в боковій та томограма у фронтальній 

проекції: 1-шийні позвонки, 2 – основа нижньої щелепи, 3 – під'язикова 

кістка,4-передпозвонкові м'які тканини, 5-ямки надгортанника, 6-надгортан-

ник, 7- черпакувато-надгортанні складки, 8- присінок гортані, 9 – голосові 

складки, 10 – шлуночки гортані, 11- підголосова порожнина, 12-  грушовидні 

кармани,   13 – пластинки щитоподібного хряща,   14 – персневидний хрящ, 

15 – трахея, 16 - присінкові (вестибулярні) складки. (Цит.по [31]) 

 

 

2.2.5 Мультиспіральна детекторна комп’ютерна томографія 

МДКТ  шиї проводилося на мультидетекторному комп’ютерному 

томографі Lightspeed VCT Cardiac (General Electric, USA) в ДУ «Інститут 

ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України». Комплексне 

МДКТ обстеження включало режим нативного сканування, МДКТ-

ангіографію з внутрішньовенним болюсним введенням неіонної контрастної 

речовини (100-150 мл зі швидкістю 3-4 мл/с та терміном затримки – 40 с). 

Під час серії сканування зрізами товщиною 0,625 мм і введенням контрастної 

речовини, проводили функціональні голосові проби: з підвищенням тиску 
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протягом 10 секунд за методом Вальсальви та під час фонації звуку «і» 

протягом 20 секунд (Логаніхіна К.Ю., 2013) [44]. МДКТ поводили у 

спіральному режимі зрізами товщиною 0,3 мм та кроком томографії 0,5 мм. 

 Положення обстежуваного було – на спині з розташованими вздовж 

тіла руками. МДКТ поводили у спіральному режимі зрізами товщиною 0,3 

мм та кроком томографії 0,5 мм.  

Застосування функціональних голосових проб надає інформацію про 

еластичність і синхронну рухомість голосових складок, сприяють кращій 

візуалізації та визначенню розмірів стінок, порожнин [18, 54]. 

На сканах КТ середній відділ гортані включає голосові складки, передню 

та задню комісури і визначається поширенням від середини шлуночка гортані до 

площини, що на 1 сантиметр нижче вільного краю голосової складки. 

Складковий відділ гортані на аксіальному зрізі мультиспіральної детекторної 

комп’ютерної томограми представлений замкненим в кільце з парних 

голосових складок, передньої та задньої комісури (Рис. 2.3). При спокійному 

диханні ці структури обмежують простір трикутної форми – голосову 

щілину. Голосові складки мають однорідну структуру. Їх ширина в передніх 

відділах становить близько 2 мм (денситометрична щільність – 20 + 3 НU), а 

в задніх – досягає 9 мм  (денситометрична щільність – 70 + 8 НU). 

Радіологічно, складковий відділ визначається переходом навколоскладкової 

жирової тканини до м’яких тканин у стінці гортані. Ці м’які тканини – є 

щиточерпаловиднї м’язи, що поширюються від черпаловидних хрящів і йдуть до 

щитовидного хряща. Вільні краї голосових складок симетричні. Площина 

зображення середнього відділу гортані визначається по направленим до переду 

голосовим паросткам черпаловидних хрящів. В передньому відділі голосові 

складки з’єднуються, утворюючи передню комісуру, де м’які тканини повинні 

бути 1-2 міліметрової товщини. У задніх відділах вони кріпляться до 

голосових паростків черпаловидних хрящів. Ділянка між черпаловидними 

хрящами, які з’єднуються з персневидним хрящем утворює задню комісуру, 

зображену тонким шаром слизової оболонки. Дві пластини щитовидного 
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хряща змикаються спереду під кутом. Вони розташовані латерально і 

відокремлені від голосових складок шаром м’яких тканин [18, 141, 126, 163]. 

 

                   
Рисунок 2.3 - Схема аксіального зрізу мультиспіральної детекторної 

комп’ютерної томограми складкового відділу гортані: 1 - передня комісура, 2 

- просвіт серединного відділу гортані, 3 - задня комісура (міжчерпаловидний 

простір), 4 – персневидний хрящ, 5 - голосова складка, 6 - голосовий 

паросток черпакуватого хряща, 7 - черпакуватий хрящ, 8 - пластинка 

щитовидного хряща. 

 

При спокійному диханні ці структури обмежують простір трикутної 

форми – голосову щілину. Голосові складки мають однорідну структуру. Їх 

ширина в передніх відділах становить близько 2 мм, а в задніх – досягає 9 

мм. Радіологічно, складковий відділ визначається переходом навколоскладкової 

жирової тканини до м’яких тканин у стінці гортані. Ці м’які тканини – є 

щиточерпаловиднї м’язи, що поширюються від черпаловидних хрящів і йдуть до 

щитовидного хряща. Вільні краї голосових складок симетричні. Площина 

зображення середнього відділу гортані визначається по направленим до переду 

голосовим паросткам черпаловидних хрящів. В передньому відділі голосові 

складки з’єднуються, утворюючи передню комісуру, де м’які тканини повинні 

бути 1-2 міліметрової товщини. У задніх відділах вони кріпляться до 

голосових паростків черпаловидних хрящів. Ділянка між черпаловидними 

хрящами, які з’єднуються з перстневидним хрящем утворює задню комісуру, 

зображену тонким шаром слизової оболонки. Дві пластини щитовидного 
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хряща змикаються спереду під кутом. Вони розташовані латерально і 

відокремлені від голосових складок шаром м’яких тканин [18, 126, 141, 163]. 

Функціональні проби проводилися пацієнтам із Т1, Т2 стадією, а також 

пацієнтам з Т3 стадією, за умови відсутності стенозу гортані та гортанної 

частини глотки. У хворих зі стадією Т4 проведення функціональних проб 

було неінформативним. 

Для оцінки розповсюдженості пухлинного процесу, за нашими 

діагностичними спостереженнями, є доцільним проводити функціональну 

пробу із надуванням щік. При цій пробі, у 7 хворих з контрольної групи із 

інтактною гортанню та гортанною частиною глотки, в умовах підвищеного 

повітряного тиску ми мали змогу оцінити стан грушоподібних синусів, 

структуру черпало-надгортанних складок, просвіт вестибулярного відділу 

гортані та гортанної частини глотки (рис. 2.4). 

                      

Рисунок 2.4. - МДКТ, режим нативного сканування, аксіальна проекція. На 

рівні гортанної частини глотки, при функціональній пробі із надуванням 

щоки, відмічаються: просвіт гортанної частини глотки (1), правий 

грушоподібний синус (2), просвіт вестибулярного відділу гортані (3), ліва 

черпало-надгортанна складок (4) [38]. 

 

Функціональна проба із фонацією звуку «і» допомогла оцінити 

рухливість, симетричність голосових складок у нормі (рис. 2.5 та 2.6). 

Сканування шиї під час цієї проби дає змогу чітко визначити пластини 
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щитоподібного хряща, голосову щілину, передню комісуру, 

перснеподібний і черпакуватий хрящі гортані.  

                         

Рисунок 2.5. - МДКТ, режим внутрішньовенного болюсного введення 

контрасту, аксіальна проекція. На рівні серединного відділу інтактної 

гортані відмічаються: пластина щитоподібного хряща (1), голосова складка 

(2), голосова щілина (3), передня комісура (4), перснеподібний (5) та 

черпакуватий (6) хрящі [38]. 

 

                       

Рисунок 2.6. - МДКТ, режим внутрішньовенного болюсного введення 

контрасту, аксіальна проекція. На рівні серединного відділу інтактної 

гортані, при функціональній пробі із фонацією звуку «і», відмічаються: 

пластина щитоподібного хряща (1), голосова складка (2), голосова щілина 

(3), передня комісура (4), перснеподібний (5) та черпакуватий (6) хрящі. 

Помітна збережена рухливість інтактних голосових складок [38]. 
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Крім того, при пухлинах гортані серединної локалізації Т1-Т3 стадії, 

за допомогою даної проби, у хворих на рак гортані стало можливим 

оцінити рухливість голосових складок. 

Наводимо діагностичні випадки: Хворий К., 59 років, клінічний 

діагноз: рак голосового відділу гортані, T1N0М0. Хворому було проведено 

МДКТ у нативну фазу та при в/в болюсному підсиленні. На аксіальному 

скані (рис. 2.7) візуалізується пухлина, яка вражає праву голосову складку, 

із деструкцією правого черпакуватого хряща; ліва голосова складка є 

інтактною.  

                       

Рисунок 2.7. - МДКТ, режим в/в болюсного введення, аксіальна проекція. 

На рівні серединного відділу гортані відмічаються пухлина (1) правої 

голосової складки із деструкцією правого черпакуватого хряща (2); 

інтактна ліва голосова складка (3) та лівий черпакуватий хрящ (4) [38]. 

 

При проведенні функціональної проби із фонацією літери «і» 

рухливість правої голосової складки збережена по всій її довжині, 

практично симетрично інтактній лівій голосовій складці (рис.2.8). 

У іншому випадку, хворий на рак голосового відділу гортані, 

T1N0М0. На аксіальному скані, при обробці даних проведеного МДКТ із 

в/в болюсним введенням (рис. 2.9), візуалізується пухлина, яка вражає 

задню третину правої голосової складки. Передні дві третини правої 

голосової складки та ліва голосова складка є інтактними. 
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Рисунок 2.8 - МДКТ, режим в/в болюсного введення, аксіальна проекція. 

На рівні серединного відділу гортані, при функціональній пробі із 

фонацією звуку «і», відмічаються пухлина (1) правої голосової складки зі 

збереженням рухливості останньої  та  нормальна рухливість інтактної 

лівої голосової складки (2) [38]. 

 

                      

 Рисунок 2.9 - МДКТ, внутрішньовенне болюсне контрастування, аксіальна 

проекція. На рівні серединного відділу гортані відмічаються пухлина (2) 

задньої третини правої голосової складки; передні дві третини правої 

голосової складки (1) та ліва голосова складка (3) є інтактними [38]. 

 

При проведенні функціональної проби із фонацією звуку «і» 

спостерігається парез ураженої пухлиною задньої третини правої голосової 
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складки. Рухливість інтактних передніх двох третин правої голосової 

складки та рухливість неураженої лівої голосової складки були збережені 

(рис. 2.10). 

                                
 

Рисунок 2.10 - МДКТ, внутрішньовенне болюсне контрастування, 

аксіальна проекція. На рівні серединного відділу гортані, при 

функціональній пробі із фонацією звуку «і», відмічаються: рухливість 

інтактних переднього відділу правої голосової складки (1) та лівої 

голосової складки (3) збережені; парез заднього відділу правої голосової 

складки, ураженої пухлиною (2). [38] 

 

 

2.3 Показники ефективності діагностики 

З метою встановлення ефективності діагностики  результати оцінюють 

за показниками чутливості, специфічності та точності методу [43]. Кожен з 

показників обчислюється за формулами (1.1 - 1.3): 

Чутливість = 100%·(ДП/ДП+ХН),      (1.1) 

Специфічність = 100%·(ДН/ДН+ХП),     (1.2) 

Точність (ДВП) = 100%·(ДП+ДН/ДП+ХП+ДН+ХН),   (1.3) 

де ДП – дійсно позитивний результат (число пацієнтів з даним 

захворюванням і позитивним результатом тесту); 

ДН – дійсно негативний результат (число пацієнтів без даного захворювання 

і негативним результатом тесту); 
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ХП – хибно позитивний результат (число пацієнтів без даного захворювання 

і позитивним результатом тесту); 

ХН – хибно негативний результат (число пацієнтів з даним захворюванням і 

негативним результатом тесту); 

ДВП – доля вірних прогнозів (пропорція вірних результатів, як позитивних, 

так і негативних, серед всіх обстежених пацієнтів). 

Надійність та обґрунтованість методів діагностики РГ 

(ендоларингоскопії, непрямої ЛС, ЛТ та УЗД гортані, МДКТ) визначали за 

такими загальноприйнятими показниками як чутливість, точність. 

Специфічність методу не визначали тому, що дійсно негативні результати 

були відсутні: всі хворі мали діагноз РГ, що був підтверджений 

морфологічно. Критерієм точності визначення меж рака при всіх цих методах 

діагностики було дослідження гортані під час операції з уточненням зони 

пухлинного ураження. Дійсно позитивним результатом (ДП) променевих 

методів дослідження вважалося повне співпадіння виявленої зони ураження, 

з результатом встановленої зони ураження під час операції. Хибно 

позитивним (ХП) результатом променевих методів дослідження вважалась 

визначена зона ураження, яка не була підтверджена під час операції. Хибно 

негативним (ХН) результатом променевих методів дослідження (відсутність 

пухлини) вважали відсутність даних про наявність пухлини при проведенні 

променевих методів дослідження гортані, в той час, як інтраопераційна 

верифікація підтверджувала наявність пухлини в тій чи іншій ділянці 

середнього відділу гортані.  

 

2.4 Способи резекції гортані. 

Хордектомія – видалення пухлин голосової складки при підході через 

тіреотомію екстраларингеально [8, 104]. Таку резекцію виконували при 

пухлинах Т1а голосової складки без поширення на передню та задню 

комісури. В подальшому, покази до хоректомії розширили і при поширенні 

пухлини на гортанний шлуночок та у підскладковий простір. 
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Спосіб здійснювався таким чином. Операцію виконують під загальним 

знеболенням. Розріз шкіри та підлеглих тканин по середній лінії шиї від 

рівня під’язикової кістки до другого кільця трахеї. Розсовують м’які тканини  

до щитовидного хряща не скелетуючи гортань. Оголюють передні відділи 

щитовидного хряща та щито-перстневидної мембрани. Розкривають гортань, 

після розтину щитоперстневидної мембрани та розрізання щитовидного 

хряща по середній лінії за допомогою циркулярної пилки. М’які тканини 

розрізають скальпелем. Пластинки щитовидного хряща розтягують в боки, 

наклавши ліроподібний розширювач рани. Оглядають порожнину гортані та 

визначають поширеність пухлини і межі таканин, які будуть видалені. 

Проводять інфільтрацію тканин навколо пухлини 0,5 % розчином новокаїну. 

Пухлину видаляють за допомогою електроножа в межах неушкоджених 

тканин (див. рис. 2.11). Проводять гальванокаустику ложа пухлини. 

Пластинки щитовидного хряща та щито-перстневидної мембрани зшивають 

ниткою з вікрілу. М’які тканини та шкіру зшивають пошарово. 

                                      

Рисунок 2.11 – Схематичне зображення резекції тканин гортані при 

хордектомії. 

 

При ураженні передньої комісури А.І. Циганов та Л.А. Бухман (1976) 

віддають перевагу вертикальній резекції гортані: фронто-латеральній 

(діагональній) та фронтальній резекції гортані [104].  

При способі фронто-латеральної резекції гортані за Леру-Робером 

висікається ділянка щитовидного хряща у вигляді трикутника (рис. 2.12). 

Принципом операції є видалення у одному блоці голосової складки, частини 
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підскладкової ділянки, передньої комісури разом з частиною щитовидного 

хряща. 

        

Рисунок 2.12 – Схематичне зображення видалення ділянки пластинки 

щитовидного хряща та тканин при фронто-латеральнїй резекції гортані. 

 

Спосіб здійснюється під загальним знеболенням через трахеостому. 

Виділяють передню поверхню пластинки щитовидного хряща. 

Горизонтальним розрізом розсікають зовнішнє охрястя  кожної половини 

щитовидного хряща по верхньому та нижньому краю. Розпатором відділяють 

внутрішнє охрястя щитовидного хряща. Пилкою вирізають ділянку хряща 

трикутної форми. Гортань розкривається розрізом щито-перстневидної 

мембрани відступивши від середньої лінії на декілька міліметрів у бік 

протилежний пухлині. З цього отвору розріз продовжують доверху 

паралельно середній лінії по здоровій стороні до основи надгортанника. Далі, 

під контролем зору, видаляють пухлину з ураженого боку гортані разом з 

підскладковою ділянкою. Тампон у порожнину гортані вводять за методом 

Микулича на одну добу. Рану зашивають пошарово. 

Спосіб вертикальної резекції гортані з сегментарним видаленням 

пластинки щитовидного хряща [90] застосовували при раку гортані у 

передніх 2/3 голосової складки з можливим переходом на передню комісуру. 

Ця операція виконувалась при ендофітній або екзо-ендофітній формі росту 

раку голосової складки, коли спостерігається поширенням пухлини, в 

передньому відділі, у простір навколо голосової складки або ушкодження 

внутрішнього охрястя щитовидного хряща. Рухливість ушкодженої складки 

могла бути обмежена. 
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Розроблений нами спосіб вертикальної резекції гортані дозволив 

зменшити розміри ділянки пластинки щитовидного хряща, що видаляється 

разом з пухлиною (див. рис. 2.13). За цим способом, передбачається 

відокремлення зовнішнього листка охрястя від пластинки хряща та 

видалення лише сегменту ушкодженої ділянки хряща. Дефект закривають 

м’якими тканинами вестибулярного відділу гортані та збереженим охрястям. 

     

Рисунок 2.13 - Схематичне зображення видалення сегменту пластинки 

щитовидного хряща та тканин при резекції гортані. 

 

Спосіб вертикальної резекції гортані з субтотальним видаленням 

пластинки щитовидного хряща був розроблений Лукачем Е.В. [87]. 

Показанням до операції за цим способом є рак середнього відділу гортані, а 

саме при локалізації злоякісної пухлини у передніх 2/3 голосової складки з 

можливим переходом на передню комісуру. Рухливість ушкодженої складки 

може бути обмежена. Субтотальна резекція пластинки щитовидного хряща 

(див. рис. 2.14), за цим способом, передбачає видалення чотирикутної 

ділянки хряща з охрястям та прилеглою пухлиною гортані. При цьому, 

пластинка щитовидного хряща по верхньому та задньобоковому краю 

залишалася неушкодженою, а закриття дефекту проводиться м’якими 

тканинами шиї [87]. Спосіб здійснювався таким чином. Після накладання 

трахеостоми під місцевою анестезією проводять інтубацію трахеї. Далі 

операцію виконують під загальним знеболенням. Доступ до щитовидного 

хряща проводять через серединний вертикальний розтин шкіри та підлеглих 

тканин. Оголюється передній відділ – кут щитовидного хряща. Після розтину 

щитоперсневидної мембрани електрокаутером та розрізання щитовидного 
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хряща по середній лінії за допомогою циркулярної пилки, розкривають 

гортань. Після огляду порожнини гортані, на стороні ураження пухлиною 

гортані, виділяють зовні пластинку хряща від м’яких тканин. Циркулярною 

пилкою відрізають ділянку хряща, відступивши на 0,5-1 см від верхнього та 

задньобоковго краю. Пухлину відсікають електроножем разом з вирізаною 

ділянкою пластинки щитовидного хряща. Після гемостазу та тампонади 

порожнини гортані за методом Микулича верхній край щитовидного хряща 

зшивають кетгутом. Рану зашивають пошарово. Дихання відбувається через 

трахеостому. Тампон видаляється через 3-4 дні після операції.  

             
 

Рисунок 2.14 - Схематичне зображення субтотальної резекції 

пластинки щитовидного хряща та об’єму видалених тканин за способом 

Лукача Е.В. 

 

Спосіб модифікації резекції гортані за Отаном [104]. Показанням до 

цього способу резекції є розташування злоякісної пухлини у передніх 2/3 

голосової складки з переходом на передню комісуру та навіть передню 

частину протилежної голосової складки. Також можливе поширення пухлини 

у підскладковий відділ. Рухливість ушкодженої складки може бути 

обмеженою. Головною особливістю цієї операції є те, що задню частину 

щитовидного хряща, печатку персневидного та задню частину 

черпаловидних хрящів не видаляють. Така резекція фактично не порушує акт 

ковтання [104]. Модифікація способу передбачає проведення резекції без 

видалення дуги персневидного хряща (див. рис. 2.15). 
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Рисунок 2.15 - Схема видалення ділянки пластинки щитовидного 

хряща та тканин при модифікації резекції гортані за Отаном. 

 

Після загального знеболення через трахеостому майже повністю 

відділяли м’які тканини від гортані з ураженого боку та парамедіанно з 

протилежної сторони. Охрястя щитовидного хряща розсікають вертикальним 

розрізом, відступивши назовні на 5 см від середньої лінії по здоровій стороні. 

Горизонтальним розрізом це охрястя розсікають по нижньому краю 

щитовидного хряща. Вузьким распатором, через цей розріз, відділяють 

внутрішньє охрястя. Осцилюючою пилкою розсікають пластинку 

щитовидного хряща спереду від середньої лінії по здоровій стороні та з 

ушкодженого боку на межі між середньою та задньою третиною. Розкривши 

порожнину гортані, спереду відсікають пухлину по верхньому краю дуги 

персневидного хряща і далі з боку, а потім знизу доверху, разом з ділянкою 

щитовидного хряща. Верхнім горизонтальним розрізом відділяють 

вивільнену половину гортані з пухлиною від щито-підязикової мембрани. У 

порожнину гортані вводять тампон за методом Микулича на 3-4 дні. Рану 

зашивають пошарово, а дихання хворого відбувається через трахеостому. 

 

2.5 Клінічна оцінка результатів діагностики (дослідження гортані під час 

операції). 

Під час хірургічного втручання оцінювали точність ультразвукового 

дослідження гортані, рентгенівської томографії гортані, мультиспіральної 

детекторної комп’ютерної томографії шиї. Проводили співставлення 

результатів дослідження з об’єктивним станом поширення пухлини у гортані. 
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2.6 Методи визначення показників якості життя обстежених осіб 

 З метою визначення якості життя хворих та порівняльною 

характеристикою з практично здоровими особами досліджували якість 

їхнього життя. Визначення показників якості життя респондентів 

здійснювалось при застосуванні російськомовного загального опитувальника 

Medical Outcomes Study Sort Form 36 (MOS SF-36) [78]. Опитувальник MOS 

SF-36 складається з 36 питань, які утворюють 8 шкал.  

Кількісно оцінюються наступні показники: 

1) загальний стан здоров’я (ЗЗ) – оцінка хворим свого стану здоров’я у 

теперішній час і на перспективу лікування; 

2) фізичне функціонування (ФФ) – відображає ступінь, у якому здоров’я 

обмежує виконання фізичного навантаження (самообслуговування, 

ходіння, сходження по східцям, перенесення вантажу та інше); 

3) рольове фізичне функціонування (РФ) – вплив фізичного стану на рольове 

функціонування (роботу, виконання повсякденної діяльності); 

4) рольове емоційне функціонування (РЕ) – вплив емоційного стану на 

рольове функціонування, передбачає оцінку ступеню, у якому емоційний 

стан заважає виконанню роботи чи другій повсякденній діяльності 

(включаючи збільшення втирати часу, зменшенню обсягу виконаної 

роботи, зниження якості її виконання і тому подібне); 

5) соціальне функціонування (СФ) – визначається ступенем, у якому 

фізичний чи емоційний стан обмежує соціальну активність (спілкування); 

6) біль (Б) – інтенсивність болю та її вплив на здатність займатися 

повсякденною діяльністю, включаючи домашню роботу та поза її межами; 

7)  життєздатність (Ж) – мається на увазі своє відчуття повноти сил та енергії 

або, навпаки, знесилення; 

8) самооцінка психічного здоров’я (ПЗ) – характеризує настрій (наявність 

депресії, неспокою, загальний показник позитивних емоцій. 
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Після проведення обчислення результати відображаються у балах від 0 до 

100 по кожній з 8 шкал. Чим вище бал за шкалою опитувальника SF-36, тім 

краще показник якості життя. Визначення якості життя хворих проводили до 

лікування та через 1 місяць після закінчення лікування: оперативного 

втручання або оперативного втручання з телегаматерапією. Відповіді на 

питання опитувальника може збирати дослідник або сам респондент. 

Обчислення результатів опитування проводилась за допомогою on line-

калькулятора [61]. 

 

2.7 Методи статистичної оцінки даних  

Статистична обробка отриманих результатів проводилась із 

застосуванням непараметричних методів χ
2
 ,  критерію U (Вілкоксона-Манна-

Уітні) і точного методу Фішера [14]. Вивчався показник виживання хворих 

після лікування за методом Каплана-Меєра [13]. При обчисленні даних 

застосовувалась програма «Статистика» COMPARE2, v.1.36 (2005). 

 



 60 

РОЗДІЛ 3  ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ У ХВОРИХ НА РАК 

ГОЛОСНИКА 

3.1. Аналіз скарг, даних анамнезу, якості життя хворих на рак голосника 

 

При опитуванні 212 хворих на РГ були виявлені характерні для цієї патології 

скарги. Близько 20 % хворих спостерігались або були проліковані з приводу 

хронічного гіперпластичного ларингіту та поліпозних змін на голосових 

складках. Але, в основному, хворі не звертались до лікаря. Рак був виявлений 

у них вперше, коли порушення голосу тривало вже протягом декількох 

місяців. Слід відмітити, що при першій, другій та третій стадії захворювання 

скарги дещо відрізнялись. У хворих з нульовою стадією (Cancer in situ) у 

одного з них була не стійка захриплість протягом 3 місяців, а у іншого лише 

скарги на дискомфорт у горлі протягом 2 місяців. За малочисельністю цих 

хворих по скаргах було віднесено до хворих на РГ І стадії. Основною 

скаргою хворих на РГ є стійка зміна голосу: хрипота та сиплість. В більшості 

(83 %) випадів спостерігається хрипота (табл. 3.1).  

 

Таблиця 3.1 - Частота порушень голосу хворих на РГ при І, ІІ та ІІІ стадії. 

Показник Стадії раку голосника Всього 

випадків І стадія ІІ стадія ІІІ стадія 

Кількість 

хворих 

75 (100 %) 75 (100 %) 62 (100 %) 212 (100 %) 

1
Хрипота 55 (73,47 %) 63 (83,78 %) 57 (92,31 %) 175 (82, 55 %) 

2
Сиплість 20 (26,53 %) 12 (16,22 %) 5 (7,69 %) 37 (17,45 %) 

Р (χ
2
) χ

2
 =7,69;  р=0,021* - 

Примітка. Різниця за частотою виявлення хрипоти та сиплості залежно від 

стадії раку була статистично значима (p < 0,05). 

 

Серед опитаних хворих на РГ сиплість відмітили у 17,45 % випадків. 

Співвідношення цих двох головних симптомів зазнавало істотних 

відмінностей зі збільшенням стадії. Спостерігалась пряма залежність 
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(збільшення) частоти скарг на хрипоту від розмірів пухлини, тоді як 

співвідношення сиплості та розмірів пухлини була обернено залежною: 

відбувалось зменшення частоти скарг на сиплість при збільшенні стадії раку. 

Можливо, що сиплість відбувається на початку захворювання і має 

тимчасовий характер, тому хворі частіше звертали на неї увагу при І та ІІ 

стадії РГ. Потім, вона переходила у стійку хрипоту.  

Час, протягом якого спостерігалось погіршення голосу у хворих, до 

встановлення діагнозу на РГ, був різним в залежності від стадії раку (табл. 

3.2 та 3.3). У 73% випадків РГ термін погіршення голосу  до звернення 

відмічався протягом перших 6 місяців. Різниця за тривалістю хрипоти до 

встановлення діагнозу залежно від стадії раку статистично значима для 

хрипоти (p < 0,05), а для сиплості статистично не значима (p > 0,05).  

 

Таблиця 3.2 – Кількість первинних звернень хворих на РГ І, ІІ та ІІІ стадії із 

хрипотою, терміном до 3, 6, 12 місяців та більше року, (n). 

Стадії РГ До 3 

місяців 

До 6 

місяців 

До 12 

місяців 

Більше року Всього 

І стадія 
24 (44,9 %) 21 (40,8 %) 6 (10,2 %) 2 (4,1 %) 53 (100,0 %) 

ІІ стадія 
33 (55,4 %) 18 (30,4 %) 2 (3,6 %) 7 (10,7 %) 60 (100,0 %) 

ІІІ стадія 
24 (36,7 %) 15 (23,3 %) 16 (25 %) 9 (15 %) 64 (100,0 %) 

Всі стадії 
81 (45,5 %) 54 (30,9 %) 24 (13,3 %) 18 (10,3 %) 177 (100,0 %) 

р(І,ІІ,ІІІ) χ
2
 =18,53;  р=0,0051* - 

Примітка. Різниця за тривалістю хрипоти до встановлення діагнозу залежно 

від стадії раку статистично значима (p < 0,05). 

 

Визначення терміну «хрипота» або «сиплість» є досить суб’єктивним і 

залежить від думки та міркувань самого хворого, щодо назви цього симптому 

при змінах голосу. Тому, стає можливим об’єднання їх у один симптом – 

погіршення або зміна голосу.  
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Таблиця 3.3 - Кількість первинних звернень хворих на РГ І, ІІ та ІІІ стадії зі 

скаргами на сиплість, терміном до 3, 6, 12 місяців та більше року, (n). 

Стадії РГ До 3 

місяців 

До 6 

місяців 

До 12 

місяців 

Більше 

року 

Всього 

І стадія 9 (47,1 %) 6 (35,3 %) 2 (11,8 %) 1 (5,9 %) 18 (100,0 %) 

ІІ стадія 3 (27,3 %) 8 (63,6 %) 1 (9,1 %) - 12 (100,0 %) 

ІІІ стадія - 4 (80,0 %) 1 (20,0 %) - 5 (100,0 %) 

Всі стадії 12 (33,3 %) 18 (51,5 %) 4 (12,1 %) 1 (3,0 %) 35 (100,0 %) 

р(І,ІІ,ІІІ) χ2 = 4,98;  р = 0,288 - 

Примітка. Різниця за тривалістю сиплості до встановлення діагнозу залежно 

від стадії раку статистично не значима (p > 0,05). 

 

Як було зазначено вище, більшість хворих на РГ звертаються до лікаря 

- отоларинголога  через півроку після появи погіршення голосу. Проведене 

загальне вивчення строків погіршення голосу  до звернення та встановлення 

діагнозу РГ визначило поступове збільшення частоти скарги з першого до 

третього місяця та з шостого місяця. Незначна кількість хворих вказували на 

погіршення голосу протягом року. Нами було помічено два піки звернень 

пацієнтів  (рис. 3.1). Так, при І стадії РГ більшість звернень, зі скаргами на 

зміни голосу припадає на другий та шостий місяці. Зменшення кількості 

звернень було з третього по п’ятий місяці наявності скарг. У хворих з ІІ та ІІІ 

стадіями кількість звернень із погіршенням голосу поступово наростає до 

третього місяця, потім – знижується  на четвертий та п’ятий місяці. Другий 

пік припадає на шостий місяць, як це відмічалось і при І стадії РГ. При ІІІ 

стадії РГ спостерігається аналогічні піки зі зниженням частоти звернень 

хворих до лікаря із скаргами відносно такої при ІІ стадії раку. Також 

спостерігається більша кількість випадків  первинних звернень хворих на РГ 

із стійкою зміною голосу після шостого місяця протягом чотирьох років. 
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Рисунок 3.1 - Термін симптомів погіршення голосу та кількість первинних 

звернень зі скаргами на момент звернення по стадіям РГ.  

 

Стійка довготривала зміна голосу фактично передбачає розвиток 

хронічного ларингіту. Однак, лише 23 % хворих на РГ лікувались та 

періодично спостерігались у лікаря з приводу хронічного ларингіту. Інші 

хворі до встановлення діагнозу РГ не лікувались («первинні») та зі скаргами 

на зміни голосу раніше до лікаря не звертались. При дослідженні змін голосу 

в цих двох групах (первинні та з хронічним ларингітом в анамнезі) було 

відмічено збільшення кількості осіб з однаковою тривалістю стійкої зміни 

голосу. Особи, які були на обліку з хронічним ларингітом, звернулись до 

лікаря на 3, 6 та 12 місяці. «Первинні» хворі зі скаргами на зміну голосу 

звернулись на 2, 3 та 6 і 12 місяці. 

Дослідження строків звернень зі зміною голосу у «первинних» хворих 

в залежності від стадії РГ показало, що при І стадії було відмічено більшість 

випадків звернень із погіршенням голосу, які відбулися при терміні скарг в 2, 

4 та 6 місяців. З II стадією більшість випадків звернень була на 2, 3 та 6 

місяць, а при ІІІ стадії такі ж строки доповнювались ще й зверненням на 

дванадцятий місяць. 

Серед інших скарг хворих, такий симптом, як кашель відмічали 

близько 1/5 всіх хворих на момент звернення до лікаря (див. табл. 3.4).  Так 

при І, ІІ та ІІІ стадії РГ кашель спостерігався у 15,15 %, 19,40 % та 21,54 % 

відповідно. Новоутворення голосових складок  викликає дискомфорт у горлі, 
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подразнення та кашель. З часом, коли пухлина збільшується у розмірі, 

з’являються скарги на утруднення дихання, що пов’язане зі зменшенням 

просвіту гортані. У хворих з ІІ стадією РГ утруднення дихання відмічали у 

7,46 % випадків, а при ІІІ стадії – 13,85 %, що було частіше майже вдвічі 

(табл. 5). У обстежених хворих цей симптом спостерігався при екзофітному 

рості пухлини або збільшенні екзофітного компоненту змішаних за ростом 

пухлин. 

 

Таблиця 3.4 - Частота скарг хворих на РГ при І, ІІ та ІІІ стадії на момент 

звернення хворих на рак гортані до отоларинголога. 

Показник Стадії РГ 
р (χ2) 

І стадія ІІ стадія ІІІ стадія 

Кашель 11 (15,15 %) 15 (19,40 %) 13 (21,54 %) 0,633 

Біль у горлі 9 (12,12 %) 10 (13,43 %) 11 (16,92 %) 0,718 

Утруднення 

дихання 
1 (1,52 %) 6 (7,46 %) 9 (13,85 %) 

0,032 

* 

Загальна 

слабкість 
5 (6,06 %) 15 (19,40 %) 18 (29,23 %) 

0,003 

* 

Загальна 

кількість хворих 
75 (100,00 %) 75 (100,00 %) 62 (100,00 %) 

- 

Де * - різниця між стадіями статистично значима (p<0,05). 

 

Відчуття болю у горлі відмічали вісім (12,12 %) хворих з І стадією РГ 

та дев’ять (13,43 %) осіб з ІІ стадією. Як правило, цей симптом пов’язаний з 

поширенням пухлини або тиском набряку на охрястя. Так, в подальшому, 

при оперативному втручанні, у дванадцяти хворих було видалено пухлину з 

голосовою складкою, а у п’яти – з резекцією пластинки щитовидного хряща. 

При ІІІ стадії пухлини, біль у горлі відмічали 11 (16,92 %) хворих, що було 

пов’язано з поширенням пухлини на сусідні ділянки гортані. Під час операції 

у цих хворих, внаслідок зазначеного поширення пухлини, видалили пухлину 

з резекцією пластинки щитовидного хряща та у одного хворого - видалена 

гортань. 
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Загальну слабкість відмічали 4 (6,06 %) хворих з І та 13 (19,40 %) 

хворих з ІІ стадією РГ. При ІІІ стадії раку цей симптом був виявлений у 19 

(29,23 %) хворих. Ймовірно, що інтоксикаційне навантаження на організм 

пухлиноносія при рості пухлини, спричинює збільшення загальної слабкості 

хворого.  

Було проведено вивчення інтенсивності симптомів у хворих на РГ. У 

відповідях на запитання, за оцінкою самих хворих на цю патологію, 

виявлялась пряма залежність вираження симптомів хвороби та їхнього стану  

від стадії раку гортані. Чільний симптом – хрипота або сиплість 

спостерігався у всіх хворих на РГ. Загальна відсоткова структура розподілу 

за балами при цих показниках істотно відрізнялася (χ
2
=60,25; p < 0,01). Всі 

хворі відмітили погіршення голосу та хрипоту (або сиплість) різного ступеню 

(рис. 3.2 та 3.3). Відсоток у три і чотири бали майже не змінився, щодо 

запитання про погіршення у них голосу – 34 % та 36 %, так і на хрипоту (або 

сиплість) – 34 % та 33 % відповідно. 

                                  

27%

34%
36%

3%

2 бали 3 бали 4 бали 5 балів

3 бали 4 бали

2 бали 5 

 

Рисунок 3.2 - Структура погіршення голосу у хворих на РГ за балами. 

Примітка: *2 бали – «незначно, трохи», 3 бали – «помірно», 4 бали – 

«сильно», 5 балів – «дуже сильно». 

 

Спостерігалось «незначне» (2 бали) погіршення голосу у 27 % випадків 

при меншій кількості 17 % «незначної» хрипоти або сиплості. В той же час 

невеликий відсоток «дуже сильного» (5 балів) погіршення голосу у 3 % 

випадків поєднувався зі збільшенням хрипоти або сиплості до «дуже сильно» 

у 16 % випадків (φ=3,431; p < 0,01). Тобто, значна хрипота або сиплість у 4 та 
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5 балів («сильно» та «дуже сильно»), яку відмітили 49 % хворих вважалась 

погіршенням голосу відповідних ступенів (балів) лише у 39 % осіб. Десять 

відсотків осіб не вважали «дуже сильну» хрипоту (сиплість) погіршенням 

голосу такої ж інтенсивності.  Таким чином, спостерігається «зсув» оцінки 

хворими одного з компонентів зміни голосу до загальної оцінки погіршення 

голосу в бік зменшення його інтенсивності: скарги на хрипоту (сиплість) 

оцінюються вищим балом ніж загальне погіршення голосу.  
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Рисунок 3.3 - Структура хрипоти/сиплості у хворих на РГ за балами. 

Примітка: *2 бали – «незначно, трохи», 3 бали – «помірно», 4 бали – 

«сильно», 5 балів – «дуже сильно». 

 

Відсоткова структура розподілу за балами показників погіршення 

голосу та хрипоти або сиплості у хворих на РГ в залежності від стадії 

захворювання наведена у таблиці 3.5. Інтенсивність зміни голосу хворих 

посилювалась з наростанням стадії раку. При статистичній обробці не було 

відмічено достовірності розбіжностей між показниками погіршення голосу та 

хрипоти або сиплості у хворих з І - ІІІ стадіями РГ. Оцінка хворими 

погіршення свого голосу не відставала від оцінки хрипоти або сиплості з 2 по 

4. Але при порівнянні тих самих показників по 5 балу відмічається значна 

розбіжність. Тобто, хворі не пов’язують погіршення голосу з хрипотою або 

сиплістю/ не вважають «дуже сильну» хрипоту (сиплість) погіршенням 

голосу такої ж інтенсивності. 
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Таблиця 3.5 - Інтенсивність зміни голосу у хворих на РГ в залежності від 

стадії раку. 

Показник Стадія 

РГ 

Інтенсивність зміни голосу  

1 бал* 2 бали 3 бали 4 бали 5 балів 
1
погіршення 

голосу 

І - 2 (13,3 %) 5 (33,3 %) 8 (53,4 %)  - 

3
погіршення 

голосу 

ІІ - 8 (32,0 %) 10 (40,0 %)  6 (24,0 %) 1 (4,0 %) 

5
погіршення 

голосу 

ІІІ - 9 (30,0 %) 9 (30,0 %) 11 (36,7 %) 1 (3,3 %)  

р (χ2)
 

χ
2
 =3,9;  р=0,410 

2
хрипота або 

сиплість 

І - 2 (13,3 %) 5 (33,3 %)  7 (46,7 %)  1 (6,7 %)  

4
хрипота або 

сиплість 

ІІ - 5 (20,0 %) 9 (36,0 %)  6 (24,0 %) 5 (20,0 %) 

6
хрипота або 

сиплість 

ІІІ - 5 (16,7 %)  10 (33,3 %)  10 (33,3 %) 5 (16,7 %)  

р (χ2)
 

χ
2
 =2,8;  р=0,888 

Примітки: *1бал – «зовсім ні», 2 бали – «незначно, трохи», 3 бали – 

«помірно», 4 бали – «сильно», 5 балів – «дуже сильно»; 

Відмінність: різниця за бальною оцінкою при різних стадіях статистично не 

значима (p>0,05). 

 

Відповіді хворих на наступні два запитання, щодо загального 

спілкування та розмови по телефону дещо пояснюють розбіжності в оцінці 

хворими симптомів захворювання. Серед всіх опитаних  48 (68,6 %) осіб 

відмітили труднощі при телефонній розмові. Однак, труднощі при розмові по 

телефону, як «трохи», «помірно» та «сильно» оцінили 34 (48,6 %), 11 (15,7 

%) та 3 (4,3 %) хворих відповідно (табл. 3.6). 

В той час, як ускладненість у побутовому спілкуванні за цими ж 

балами, відмітили 17 (24,2 %), 6 (8,6 %) та 3 (4,3 %) хворих. Тобто,  на 

ускладнення розмови по телефону вказало на 22 особи більше, ніж на 

ускладнення у спілкуванні у побуті, що склало 31,4% (рU<0,001). 
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Таблиця 3.6 - Інтенсивність зміни показників при спілкуванні та при розмові 

по телефону у хворих на РГ в залежності від стадії раку. 

Стадія РГ Інтенсивність показників  

1 бал* 2 бали 3 бали 4 бали 5 балів 

Ускладненість у спілкуванні у побуті 

І (n=15)1 10 (66,7 %) 3 (20,0 %) 2 (13,3 %) - - 

ІІ (n=25)2 18 (72,0 %) 5 (20,0 %) 1 (4,0 %) 1 (4,0 %) - 

ІІІ (n=30)3 16 (53,4 %) 9 (30,0 %) 3 (10,0 %) 2 (6,7 %) - 

Всі (n=70)4 44 (62,9 %) 17 (24,2 %) 6 (8,6 %) 3 (4,3 %) - 

Ускладненість розмови по телефону 

І (n=15)5 7 (46,6 %) 4 (26,7 %) 4 (26,7 %) - - 

ІІ (n=25)6 8 (32,0 %) 15 (60,0 %) 1 (4,0 %) 1 (4,0 %) - 

ІІІ (n=30)7 7 (23,3 %) 15 (50,0 %) 6 (20,0 %) 2 (6,7 %) - 

Всі (n=70)8 22 (31,4 %) 34 (48,6 %) 11 (15,7 %) 3 (4,3 %) - 

Примітки: *1бал – «зовсім ні», 2 бали – «незначно, трохи», 3 бали – 

«помірно», 4 бали – «сильно», 5 балів – «дуже сильно»; 

відмінність1,5  χ
2
1.5=1,34; (p1,5 = 0,512); 

відмінність2,6  χ
2
2.6=8,9; (p2,6 = 0,031); (різниця статистично значима) 

відмінність3,7  χ
2
3.7=6,0; (p3,7 = 0,111);  

відмінність4,8  χ
2
4,8=14,5; (p4,8 = 0,002); (різниця статистично значима) 

 

Таким чином, «помірне» та «сильне» погіршення голосу, зі стійкою 

хрипотою або сиплістю, не заважає хворим на РГ спілкуванню їх з 

оточуючими людьми. Можливо, що це не викликає занепокоєння у хворого. 

Такий стан речей пов’язаний зі зменшенням впливу голосового компоненту у 

спілкуванні у побуті з іншими особами. У соціальних взаємовідносинах мова 

доповнюється або замінюється невербальними знаками: жестикулюванням, 

мімікою, поставою тощо. При розмові по телефону усі інші чинники 

спілкування, крім голосового, виключаються і тому погіршення голосу стає 

більш помітним.  

Щодо вираженості симптомів та стану хворих на РГ в залежності від 

стадії раку (табл. 3.7) визначалась достовірна різниця між стадіями (р<0,05) 
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таких показників, як утруднення дихання, незначний біль у горлі та труднощі 

при ковтанні їжі та рідини. При всіх стадіях РГ, спостерігалась незначна 

зміна загального стану хворих, на що вказувало порушення сну та загальна 

слабкість. Поряд зі зміною голосу, пухлина середнього відділу гортані, може 

провокувати кашель, на що вказували хворі при І, ІІ та ІІІ стадії РГ. 

Загальний стан свого здоров’я всі хворі оцінювали як задовільний. 

 

Таблиця 3.7 - Вираженість симптомів та стану хворих на РГ в 

залежності від стадії раку (у балах*). 

Показник Стадії РГ р 

І стадія ІІ стадія ІІІ стадія 

Кількість опитаних хворих 15 25 30 

Чи важко Вам дихати? 1,36±0,82 1,48±0,96 2,1±1,25 0,021* 

Чи є у Вас труднощі при диханні 

через ніс? 

1,43±0,83 1,44±0,77 1,62±0,89 0,662 

Чи турбує Вас кашель? 1,93±1,03 1,8±0,71 2,0±0,83 0,676 

Чи турбує Вас біль? 1,57±0,99 1,24±0,52 1,86±0,99 0,032* 

Чи болить у Вас горло? 1,57±0,99 1,2±0,41 1,93±0,99 0,007* 

Чи змушені Ви застосовувати ліки 

від болю? 

1,36±0,49 1,44±0,58 1,35±0,61 0,833 

Чи є труднощі при ковтанні їжі та 

рідини? 

1,21±0,56 1,12±0,33 1,52±0,57 0,011* 

Чи відзначаєте поперхування при 

ковтанні, потрапляння їжі або 

рідини у трахею? 

1,36±0,51 1,24±0,44 1,52±0,73 0,225 

Чи відчуваєте загальну слабкість? 1,86±0,83 1,72±0,68 1,83±0,96 0,844 

Чи відзначаєте порушення сну? 1,64±0,91 1,5±0,83 1,93±1,16 0,336 

Який стан Вашого здоров'я? 3,0±0,53 3,16±1,02 3,0±0,67 0,721 

Примітка: оцінка значимості різниці за критерієм Краскела-Уолліса  

(* - різниця між стадіями статистично значима, p<0,05). 

 

Підсумовуючи результати проведеного дослідження – визначаються 

характерні скарги у хворих на РГ. 

1. Головним симптомом при РГ є стійка зміна голосу у вигляді сиплості або 

хрипоти. Було виявлено істотне (р<0,05) збільшення частоти звернень зі 

скаргами на сиплість на ранніх стадіях РГ, яка при збільшенні стадії 
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переходить у захриплість голосу. Це може вказувати на зміну голосу у 

вигляді сиплості, як раннього симптому при РГ.  

2. Час, протягом якого спостерігалось погіршення голосу у хворих, до 

встановлення діагнозу на РГ, був різним в залежності від стадії раку (табл. 

3 та 4). У 73% випадків РГ, термін погіршення голосу  до звернення 

відмічався протягом перших 6 місяців. Різниця за тривалістю хрипоти до 

встановлення діагнозу залежно від стадії раку статистично значима (p < 

0,05), а для сиплості статистично не значима (p > 0,05).  

3. Нами було помічено два піки звернень пацієнтів. Так, при І стадії РГ 

більшість звернень, зі скаргами на зміни голосу припадає на 2 та 6 місяці. 

Зменшення кількості звернень відмічалось з 3 по 5 місяці. У хворих з ІІ та 

ІІІ стадіями кількість звернень із погіршенням голосу поступово наростає 

до 3 місяця, потім – знижується  на 4 та 5 місяці. Другий пік припадає на 6 

місяць, як це відмічалось і при І стадії РГ. При ІІІ стадії РГ 

спостерігається аналогічні піки зі зниженням частоти звернень хворих до 

лікаря із скаргами відносно такої при ІІ стадії раку. Також спостерігається 

більша кількість випадків  первинних звернень хворих на РГ зі стійкою 

зміною голосу після шостого місяця протягом чотирьох років. 

4. Особи, які були на обліку з хронічним ларингітом, звернувшись до лікаря, 

мали термін скарг 3, 6 та 12 місяці. «Первинні» хворі зі скаргами на зміну 

голосу звернулись на 2, 3 та 6 і 12 місяці. 

5. Дослідження строків звернень зі зміною голосу у «первинних» хворих в 

залежності від стадії РГ показало, що при І стадії було відмічено більшість 

випадків звернень із погіршенням голосу, які відбулися при терміні скарг 

в 2, 4 та 6 місяців. З II стадією більшість випадків звернень була на 2, 3 та 

6 місяць, а при ІІІ стадії такі ж строки доповнювались ще й зверненням на 

дванадцятий місяць. 

6. Різниця між стадіями була достовірно значима (p < 0,05) серед таких 

скарг, як утруднення дихання (p=0,032) та загальна слабкість (p=0,003). 
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Також хворі відмічали збільшення кашлю та болю у горлі зі збільшенням 

стадії, але різниця була недостовірна, (p =0,633 та 0,718 відповідно). 

7. Загальна відсоткова структура розподілу хворих за балами істотно 

відрізнялася (χ
2
=60,25; p < 0,01). «Незначне» (2 бали) погіршення голосу 

відмітили 27 % хворих на РГ, в той час як «незначну» хрипоту або 

сиплість - 17 %. А також «дуже сильне» (5 балів) погіршення голосу 

відмітили 3 % проти 16% хворих зі скаргою на «дуже сильне» збільшення 

хрипоти або сиплості (φ=3,431; p < 0,01). Тобто, значна хрипота або 

сиплість у 4 та 5 балів («сильно» та «дуже сильно»), яку відмітили 49 % 

хворих вважалась погіршенням голосу відповідних ступенів (балів) лише 

у 39 % осіб. Десять відсотків осіб не вважали «дуже сильну» хрипоту 

(сиплість) погіршенням голосу такої ж інтенсивності (φ=3,431; p < 0,01). 

При статистичній обробці не було відмічено достовірності розбіжностей 

між показниками погіршення голосу та хрипоти або сиплості у хворих з І - 

ІІІ стадіями РГ. Оцінка хворими погіршення свого голосу не відставала від 

оцінки хрипоти або сиплості з 2 по 4 бал. Але при порівнянні тих самих 

показників по 5 балу відмічається значна розбіжність.  

8. Значна сиплість або хрипота не вважається хворим значним погіршанням 

голосу і не заважає їхньому спілкуванню у побуті. Однак, зміна голосу 

істотно впливає на розмову по телефону в 31,4% випадків (рU<0,001). У 

більшості випадків, хворі користуються стільниковим зв’язком, тому 

описаний симптом можна назвати «стільниковим». Цей симптом, як 

ознака раку середнього відділу гортані, може допомогти для виявлення РГ 

лікарями першого рівня надання медичної допомоги. Раннє виявлення 

пухлини дозволить покращити на первинному рівні надання медичної 

допомоги якість лікування та виживаності хворих на рак гортані. 

9. Щодо вираженості симптомів та стану хворих на РГ в залежності від 

стадії раку (табл..3.7) визначалась достовірна різниця між стадіями 

(р<0,05) таких показників, як утруднення дихання, незначний біль у горлі 

та труднощі при ковтанні їжі та рідини. При всіх стадіях РГ, 
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спостерігалась незначна зміна загального стану хворих, на що вказувало 

порушення сну та загальна слабкість. Поряд зі зміною голосу, пухлина 

середнього відділу гортані, може провокувати кашель, на що вказували 

хворі при І, ІІ та ІІІ стадії РГ. Загальний стан свого здоров’я всі хворі 

оцінювали як задовільний. 

Відповіді хворих на РГ щодо паління цигарок показали, що 14 % осіб 

не курили взагалі (табл. 3.8).  На момент заповнення опитувальника, серед 

опитаних хворих, ті, що покинули курити та ті, що продовжують палити 

цигарки розподілились порівну. Серед активних курців 46 % курять до 

півпачки цигарок на день. Інші, 54 % осіб палять більше.  Стаж паління 

більше 30 років мають 71 % хворих. 

Таблиця 3.8 – Стан паління цигарок у хворих на РГ  

Стаж паління 

цигарок 

Кількість викурених цигарок за день 

жодної До 5 До 10 До 20 Більше 20 

Не курили взагалі 10 - - - - 

До 5 років 1 - - - - 

До 15 років 3 - 1 1 - 

До 30 років 8 2 2 4 - 

Більше 30 років 13 3 8 7 7 

 

Вивчення якості життя хворих на РГ до лікування виявило зниження 

деяких показників (рис. 3.4 та табл. 3.9). Спостерігалось незначне (рU>0,05) 

зниження показників загального стану здоров’я, життєздатності та 

самооцінки психічного здоров’я. Саме вони можуть вказувати на погіршення 

здоров’я хворого у порівнянні з минулим роком. Найбільше це відмічають 

хворі на РГ І стадії, коли поява симптомів хвороби, в тому числі і погіршення 

голосу, продовжуються ще декілька місяців. Зниження показника 

життєздатності може викликати нервування, втрата спокою, утомлюваність 

хворих. Погіршення психічного стану може посилюватись очікуванням або 

вже визначенням діагнозу раку, відчуттям схильності до захворювань та 

невідомим лікуванням і прогнозом. У хворих при І та ІІІ стадіях РГ 

спостерігається незначне зниження фізичного і соціального функціонування, 
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що пов’язано з виконанням фізичного навантаження та спілкуванням з 

оточуючими їх людьми.  
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ЗЗ - загальний стан здоров’я, ФФ - фізичне функціонування, РФ - рольове 

фізичне функціонування, РЕ - рольове емоційне функціонування, СФ - 

соціальне функціонування, Б - біль, Ж - життєздатність, ПЗ - самооцінка 

психічного здоров’я. 

Рисунок 3.4 - Якість життя хворих на РГ в залежності від стадії раку до 

лікування та практично здорових осіб (опитувальник SF-36). 

 

 

Таблиця 3.9 - Результат якості життя хворих на РГ до лікування та практично 

здорових осіб (опитувальник SF-36).  

Групи осіб Показники по шкалам опитувальника  

(у балах) 

ЗЗ ФФ РФ РЕ СФ Б Ж ПЗ 

з І стадією РГ 50 90 100 100 75 74 65 64 

з ІІ стадією РГ 67 95 100 100 88 84 70 76 

з ІІІ стадією РГ 67 85 100 100 75 74 65 68 

Практично здорові 72 95 100 100 88 84 80 80 

 

Слід відмітити зниження показників якості життя хворих при першій 

стадії раку майже на рівні, а в деяких випадках і нижче, ніж це 

спостерігається у хворих на третю стадію РГ. Напевно, це пов’язано з 

погіршенням якості голосу при РГ, яка відбулася не так давно.  Однак, 
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функціонування рольове, як фізичне, так і емоційне не знижуються у всіх 

хворих на РГ.  

Таким чином, вивчення якості життя хворих на РГ до лікування та 

порівняння показників з такими у практично здорових осіб виявило не 

суттєве, статистично не достовірне (рU>0,05), їх зниження.  

Підсумовуючи результати проведеного дослідження, визначаються 

характерні ознаки та скарги у хворих на РГ. Головним симптомом при цій 

локалізації раку гортані є стійка зміна голосу у вигляді сиплості або хрипоти. 

Було виявлено істотне (р<0,05) збільшення частоти сиплості на ранніх 

стадіях РГ. Це може вказувати на характерність стійкої зміни голосу у 

вигляді сиплості, як раннього симптому при РГ. Тривалість стійкої зміни 

голосу до встановлення діагнозу РГ найчастіше спостерігається протягом 2, 

3, 6 та 12 місяців. При оцінці хворими ступеню погіршення свого голосу та 

ступеню хрипоти або сиплості виявлена істотна (р<0,05) розбіжність. Значна 

сиплість або хрипота не вважається хворим значним погіршанням голосу і не 

заважає його спілкуванню у побуті. Однак, зміна голосу істотно впливає на 

розмову по телефону (рU<0,001). Серед опитаних хворих на РГ лише 14 % 

осіб не курили взагалі. Визначення якості життя у хворих на РГ І, ІІ та ІІІ 

стадії показало не суттєве (рU>0,05) зниження показників. 

 

3.2. Аналіз даних непрямої ларингоскопії, фіброскопії, первинних хворих зі 

змішаними, екзофітними та ендофітними формами росту рака голосника. 

 

Виявлення певних скарг і перевага тих чи інших скарг у хворих на РГ 

може залежати від розташування пухлини та її форми росту. З’ясувати появу 

симптомів допомагає  проведення непрямої ларингоскопії та/або ендоскопії. 

 У двох хворих, по одному з кожної групи, було встановлено початкові 

прояви РГ – Сr in situ голосової складки. При ларингоскопії спостерігалось  

стійке однобічне запалення голосової складки з ділянками зроговіння (див. 
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рис. 3.5). Характерними симптомами були періодичні зміни голосу, 

дискомфорт і відчуття стороннього тіла у горлі.  

 

                         

Рисунок 3.5 - Відеоендоларингоскопія. Сr in situ лівої голосової складки.  

 

З часом, відбувається збільшення новоутворення, яке набуває 

дрібногорбисту поверхню сіро-рожевого кольору. Скарги хворого 

посилюються, а зміна голосу стають більш стійкими. Як правило, екзофітна 

або змішаної форми пухлина може захоплювати третину  складки (передню, 

середню, задню), поширюватись на всю складку, передню або задню 

комісури та на протилежну голосову складку.  

Ендофітна форма раку є складнішою для діагностики. При 

ларингоскопії, уражена голосова складка з незміненою поверхнею слизової 

оболонки може лише виступати у просвіт гортані та мати обмеження 

рухливості. 

При фонації, в залежності від розмірів та форми пухлини, 

спостерігається зменшення амплітуди коливань складки, обмеження її 

рухомості та взагалі – парез враженої голосової складки. Посилення 

вищенаведених скарг може доповнюватись утрудненням дихання, задишкою 

при фізичному навантаженні, а при значному зменшенні просвіту голосової 

щілини – і у спокої. При поширенні пухлини у підскладковий відділ гортані, 

утруднення дихання є характерним симптомом.  
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Під час оперативного втручання було з’ясовано ефективність 

діагностики РГ за допомогою непрямої ларингоскопії та ендоларингоскопії. 

Поряд з дійсно позитивно визначеним розташуванням пухлин відмічались, як 

хибно позитивні, так і хибно негативні результати ларингоскопії. У деяких 

випадках спостерігались різні варіанти поєднання результатів ларингоскопії. 

У трьох випадках було утруднене проведення огляду гортані при 

непрямій ларингоскопії. Причиною стали анатомічні особливості будови 

гортані. Як правило, відбувалось відхилення надгортанника у просвіт глотки 

та прилягання його до задньої стінки глотки. Серед хибно негативних 

результатів ларингоскопії, найчастіше (8,5 %) «непоміченою» була пухлина у 

передній комісурі. У 7 % та 6 % випадків хибно негативними були пухлини 

гортанного шлуночка та вестибулярної складки відповідно. При змішаних та 

ендофітних пухлинах таке їх розташування досить складне для діагностики 

при ларингоскопії. При значних екзофітних пухлинах утруднюється їх 

виявлення у підскладковому просторі. Спостерігалось 5,5 % хибно 

негативних пухлин, поширених у підскладковий простір. При ларингоскопії 

майже неможливо визначити поширення пухлини на хрящі гортані. 

Особливо, коли відсутнє обмеження рухливості гортані. Так, ураження 

щитовидного та черпаловидного хрящів спостерігалось у 6,5 % та 5 % 

відповідно. Хибно негативні результати виявлення пухлин голосової складки 

(у 4,5 %) були стосовно протилежної голосової складки у 6 (3 %) випадках. 

Поширення у передній 1/3 голосової складки протилежного боку гортані 

приховувалось пухлиною. Так, у одному випадку вважалось, що пухлина 

взагалі походила з передньої комісури, а у іншому випадку помилково 

визначалось ураження вестибулярної складки. Ще, у одному випадку огляд 

гортані був утруднений, як зазначалось вище, за рахунок відхилення 

надгортанника у просвіт глотки. 

Помилки при визначені поширення пухлини при РГ хибно позитивного 

характеру були малочисельні. У 2 % випадків підозрювали поширення 

пухлини у підскладковий простір. По 1,5 % склало хибно позитивне 
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«ураження» передньої комісури та вестибулярної складки і 1 % – шлуночка 

гортані. В одному випадку, при пухлині передньої комісури, помилково 

вважали пухлину голосової та вестибулярної складки. 

Застосування ендоларингоскопії найбільше (8,4 %) дало хибно 

негативних відповідей щодо пухлин передньої комісури та 7,2 % випадків – 

вестибулярної складки. Пухлини у підскладковому відділі та у гортанному 

шлуночку не були визначені у 3,6 % та 2,4 % відповідно. В одному (1,2 %) 

випадку не помітили поширення пухлини на задню комісуру. Як і при 

непрямій ларингоскопії, було утруднене визначення поширення пухлини на 

хрящі гортані. При ендоларингоскопії не визначили ураження щитовидного 

та черпаловидного хрящів у 7,2 % та 3,6 % відповідно. 

Хибно позитивне виявлення пухлин передньої комісури становило теж 

8,4 % випадків при ендоларингоскопії. Помилково були визначені пухлини 

гортанного шлуночку (4,8 %), вестибулярної складки та задньої комісури (по 

2,4 %), голосової складки, підскладкового відділу і черпаловидного хряща  – 

по 1,2 %  випадків.  

З метою узагальнення отриманих даних визначали показники 

чутливості та точності методів. Діагноз РГ був підтверджений гістологічно у 

всіх хворих, тому специфічність методів не визначали. Чутливість та точність 

непрямої ларингоскопії становила 69,7 % та 64,1 % відповідно (табл. 3.10). В 

той час, як при застосуванні жорсткого або гнучкого ендоларингоскопів 

чутливість була 73,9 % та 79,1 %, а  їх точність – 63,3 % та 69,0 % відповідно. 

 

Таблиця 3.10 - Показники чутливості та точності різних методів 

ларингоскопії. 

Види ларингоскопії Ефективність методів, % 

чутливість точність 

Непряма ларингоскопія 69,7  64,1  

Жорсткий відеоларингоскоп 73,9 63,3 

Гнучкий відеоларингоскоп 79,1 69,0 
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Таким чином, збір анамнезу та інструментальні методи дослідження 

дозволяють проводити ранню діагностику раку гортані. Особливо це 

доцільно робити при РГ, який має типові ознаки, симптоми та, як правило, 

гарну візуалізацію. Найточніші результати у визначенні зони пухлинного 

ураження дає застосування ендоларингоскопії. 

 

3.3. Аналіз ефективності рентгенівської лінійної томографії при раку 

голосника. 

 

При непрямій ларингоскопії, як зазначалось раніше, не завжди 

можливо визначити поширення пухлини на вестибулярні складки, гортанні 

шлуночки та підголосникову ділянку. У таких випадках, як і при ендофітних 

формах пухлини, можливо проводити рентгенологічне дослідження гортані. 

Взагалі, застосування променевих методів діагностики допомагає у 

з’ясуванні поширеності раку гортані. Широко вживана, раніше, рентген- 

томографія гортані дозволяє візуалізувати черпало-надгортанні, голосові та 

вестибулярні складки, шлуночки гортані, підскладковий простір та трахею. 

Новоутворення збільшує об’єм ураженої ділянки гортані і має більш 

інтенсивнішу тінь у порівнянні з тканиною, що її оточує. При збільшенні 

пухлини відбувається згладжування внутрішнього контуру просвіту гортані. 

Гортань стає асиметричною. Проведене дослідження виявило часте (16,7 %) 

хибно позитивне збільшення вестибулярної складки (рис. 3.6). В цих 

випадках, на операції, відмічалось пухлинне ураження лише голосової 

складки. Збільшення вестибулярної складки на томограмі було за рахунок 

набряку навколо пухлини та потовщення голосової складки при змішаному 

рості пухлини. Тільки в одному випадку пухлини у передній комісурі, за 

рахунок набряку, було хибно позитивне потовщення обох (вестибулярної та 

голосової) складок. Ще у двох (4,2 %) випадках на томограмах визначалось 

хибне потовщення у підголосниковій ділянці. 
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Рисунок 3.6 - Томограма гортані. Визначається потовщення справа 

вестибулярної та голосової складок.  
 

У семи (14,6%) випадках спостерігали хибно негативне ураження 

голосової складки. Це були ті випадки, коли пухлина візуалізувалась у 

передній 1/3 голосової складки та у передній комісурі. Непоміченими на 

томограмах гортані були пухлини передньої комісури, що поширювались на 

шлуночок гортані – у 3 (6,3 %) випадках, у 6 (12,5 %) – щитовидний та у двох 

(4,2 %) випадках – черпаловидний хрящі. Ще два (4,2 %) хибно негативних 

випадки було з поширенням пухлини на задню комісуру. 

При проведенні ЛТ гортані рентгенологічні ознаки РГ були виявлені у 

44 (91,7 %), та відсутні у 4 (8,3 %) випадках. При співставленні з 

інтраопераційними даними ДП результати були отримані у 28 хворих. 

Визначення ефективності рентгенівської томографії, при РГ, показало 

чутливість та точність методу 73,7 % та 58,3 % відповідно. 

Таким чином, на томограмах гортані гарно візуалізуються вестибулярні 

та голосові складки, шлуночки гортані та підскладковий простір. Слід 

зазначити, що неможливо визначити пухлинне поширення на 

міжчерпакуватий простір, щитовидний та черпаловидний хрящі, а також 
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ураження передньої комісури на томограмах гортані. В деяких випадках, 

збільшення будь-якої ділянки гортані може бути як набряком навколо 

пухлини так і запаленням тканин.  

Томографія гортані є доступним, дешевим,  але малоінформативним 

методом діагностики при РГ.  

 

 

3.4. Аналіз ефективності ультразвукового дослідження при раку голосника 

 

Ультразвукове дослідження гортані, запропоноване Р.А.Абизовим 

(1990), є інформативним методом дослідження при пухлинному ураженні 

гортані [4]. Перевагою цього методу є можливість проведення динамічного 

спостереження за відсутності радіаційного навантаження на організм 

пацієнта. 

При УЗД гортані у 29 (83 %) хворих візуалізували екзофітну форму 

росту РГ, а у 6 (17 %) хворих – ендофітну або змішану. При наявності 

пухлини гортані з екзофітною формою росту при сонографії відмічали  

нерівність контуру голосової  складки та звуження просвіту гортані. Для 

ендофітних пухлин було характерно значне потовщення ураженої голосової  

складки,  внутрішнього охрястя та девіація пластинки щитовидного хряща у 

3 (9 %) хворих (рис. 3.7). 

Дослідження гортані за допомогою ультразвуку допомагає 

візуалізувати пухлини передньої комісури та передньої 1/3 голосової складки 

(рис. 3.8б), ділянки черпаловидних хрящів (рис. 3.8а), а іноді, пухлин задньої 

комісури. Однак, скостеніння пластинки щитовидного хряща, яке 

спостерігалось у 6 (17 %) хворих, значно погіршило візуалізацію гортані і 

діагностику пухлинного ураження її середнього відділу. 
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Рисунок 3.7 - Сонограми гортані хворого C. (№ 281/11). В - режим, аксіальне 

сканування. Пухлина передньої 1/3 лівої голосової складки. Девіація 

пластинки щитовидного хряща. 
 

 

     

Рисунок 3.8 - Ендоларингоскопія та сонограми (а, б) гортані хворого С. 

(№4816\10), В- режим, аксіальне сканування: а - пухлина всього правого 

голосника, що прилягає до черпаловидного хряща; б - поширення пухлини на 

передню комісуру та передню 1/3 лівого голосника. 

 

У режимі допплерографії проходження повітря через голосову щілину 

окреслює її контури. Екзофітна частина пухлини голосової складки, що 

виступає у просвіт гортані, краще візуалізується (рис. 3.9) 
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Рисунок 3.9 - Ендоларингоскопія та сонограми (а, б) гортані хворого П. 

(№5\1410), В- режим, аксіальне сканування: а - пухлина передньої комісури 

та передньої 1/3 правого голосника; б – колірна допплерографія, аксіальне 

сканування: обтікання пухлини током повітря у режимі допплерографії. 

 

При фонації літери «і» діагностували обмеження рухливості голосника 

у 14 (40 %) осіб,  відсутність рухів враженої половини гортані – у 9 (26 %) 

хворих.  

Застосування режиму допплерографії, під час фонаторної проби, 

доповнило візуалізацію середнього відділу гортані новими ознаками 

пухлинного ураження голосника. При однобічному пухлинному ураженні 

середнього відділу гортані, а особливо при фіксованому голоснику 

відбувається значне порушення його рухливості (рис. 3.10). В умовах фонації 

голосної літери «і» протилежна неушкоджена голосова складка наближається 

до середньої лінії голосової щілини. Однак,  уражений пухлиною і 

обмеженмй в русі голосник не перекриває повністю голосової щілини. 

Спостерігається відхилення повітряного току у бік ушкодженого голосника 

(рис. 3.11). Задокументоване зображення на сонограмі вказує на обмеження в 

русі або фіксацію голосника, якій визначається при УЗД гортані в реальному 

часі. В процесі дослідження гортані при сонографії візуалізували обмеження 

руху у 14 (40 %) випадках та повну фіксацію голосника у 9 (26 %) хворих. 
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Рисунок 3.10 - Ендоларингоскопія та сонограми (а, б) гортані хворого Т. 

(№5\1344), В- режим, аксіальне сканування: а - правий голосник ушкоджений 

екзофітною пухлиною; б - незмінений лівий голосник. 
 

                                            
Рисунок 3.11 - Сонограма гортані хворого Т. (№5/1344). Колірна 

допплерографія, аксіальне сканування. У режимі допплерографії відбувається 

відхилення току повітря у бік правого голосника ушкодженого пухлиною. 

 

Всім хворим під час сонографії гортані проводилась проба Вальсальви. 

При цьому не було помічено значного покращення візуалізації структур 

середнього відділу гортані. Функціональна проба з підвищенням тиску у 

гортані за методом Вальсальви не мала суттєвої діагностичної цінності.  

В результаті проведеного ультразвукового дослідження були визначені 

характерні ознаки середнього відділу гортані (табл. 3.11). Рак середнього 

відділу гортані має нечіткі у 34 (97 %) та бугристі у 18 (51 %) випадках 

контури що деформують просвіт гортані.  
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Таблиця 3.11 - Ознаки раку середнього відділу гортані при ультразвуковому 

дослідженні. 

Показник  Кількість хворих 

n % T1N0M0 T2N0M0 T3N0M0 

Всього випадків 35 100 12 14 9 

Ехоген-

ністть 

 

Середня 25 71 9 10 6 

Знижена 10 29 3 4 3 

Контури 

пухлини 

Чіткі - - - - - 

Нечіткі 34 97 12 13 9 

Рівні - - - - - 

Бугристі 18 51 6 7 5 

Нема даних 

(скостеніння хряща) 

1 3 - 1 - 

Щитовид

ний хрящ 

Чіткий контур 34 97 12 14 8 

Нечіткий контур 1 3 - - 1 

Нерівний контур - - - - - 

Девіація хряща 3 9 - 1 2 

Скостенінння хряща 6 17 1 3 2 

Просвіт 

гортані 

Деформований 35 100 12 14 9 

Недеформований - - - - - 

Голосова 

складка 

Рухома 12 34 12 - - 

Обмежено рухома 14 40 - 14 - 

Нерухома 9 26 - - 9 

Передня 

комісура 

Вражена 4 11 1 2 1 

Вільна 31 89 11 11 8 

Пухлина 

голосової 

складки 

Правої 22 63 7 8 5 

Лівої 11 31 6 5 4 

Обидві 2 6 - 1 - 

 

Пухлини у 25 (71 %) випадках були середньої, а у 10 (29 %) – зниженої 

ехогенності. В 12 (34 %) випадках спостерігалась повна рухомість голосника, 

обмеження рухливості – у 14 (40 %) та нерухомість голосника – у 9 (26 %) 

випадках. Пухлинне враження передньої комісури визначалось у 4 (11 %) 

випадках. При УЗД гортані, у більшості (97 %) випадків, визначався чіткий 

контур щитовидного хряща. У 3 (9 %) випадках було помічено девіацію 

пластинки щитовидного хряща. Скостеніння щитовидного хряща 

спостерігалось у 6 (17 %) випадках. Вік цих хворих був у межах від 57 до 79 
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років (середній вік – 65,3 роки). Виражене скостеніння хряща в одному 

випадку повністю утруднювало визначення контурів пухлини.  

Хибно негативні результати дослідження були пов’язані з погіршенням 

візуалізації за рахунок скостеніння щитовидного хряща гортані різного 

ступеню. Не були розпізнані поширення пухлини: на передню комісуру – 1 

(2,9 %) випадок, вестибулярну складку і шлуночок гортані – по 3 (8,6 %) 

випадки, підскладковий відділ гортані у одному (2,9 %) випадку та  

пластинку щитовидного хряща – два (5,7 %) випадки. Помилкове, хибно 

позитивне поширення пухлини було в двох (9 %) випадках у передню 

комісуру та по одному випадку у задню комісуру та підскладковий відділ. В 

результаті, чутливість та точність УЗД гортані становила 84,4 % та 77,1 % 

відповідно. 

Таким чином, УЗД гортані дозволяє визначити форму, наявність 

новоутворень та оцінити обмеження рухливості голосових складок, стан 

передньої та задньої комісури, зміни в структурі щитовидного хряща (див. 

табл. 3.12). Застосування функціональної проби при фонації голосної «і», 

підвищує якість діагностики пухлин середнього відділу гортані. 

Використання режиму допплерографії розширює можливості УЗД гортані у 

визначенні функціональних порушень при РГ та їх архівації. Погіршення 

візуалізації гортані, за допомогою ультразвуку, виникає при скостенінні її 

хрящів. Чутливість та точність УЗД при РГ були – 84,4% та 77,1 % 

відповідно.  

 

3.5. Аналіз ефективності мультидетекторної комп’ютерної томографії при 

раку середнього відділу гортані. 

 

Мультидетекторна комп’ютерна томографія (МДКТ), за даними Дикань 

І.М. і співавт. (2010) та Козаренко Т.М. і співавт. (2011) є досить ефективним 

методом діагностики пухлин гортані, ефективність якої підвищується при 

застосуванні контрастних речовин та при проведенні функціональних проб. 
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Зображення структурних елементів гортані на комп’терних томограмах, при 

проведенні МДКТ, виключно із внутрішньовенним болюсним 

контрастуванням, дозволяє визначити локалізацію та поширеність пухлинного 

процесу. Зокрема, у деяких хворих спостерігалось пухлинне ураження 

навколоскладкового простору та внутрішнього охрястя щитовидного хряща 

(рис. 3.12).  

 

                  
Рисунок 3.12 - МДКТ органів шиї із внутрішньовенним болюсним 

підсиленням, аксіальна проекція. На рівні середнього відділу гортані 

визначається новоутворення передньої половини правої голосової складки, 

яке прилягає до внтурішньої замикальної пластинки щитовидного хряща.  

 

Уточнення меж поширення злоякісної пухлини голосника на 

компютерно-томографічних зображеннях дає можливість визначити її 

співвідношення з оточуючими структурами, поширеність на суміжні ділянки. 

Допомагає визначити стадію раку та планувати об’єм оперативного 

втручання.  

Більш чутливим та точним методом діагностики РГ була комп’ютерна 

томографія шиї. Однак, при обробці комп’ютерних томограм, непоміченими 

були пухлини голосової складки. За відсутності накопичення контрастної 

речовини, при незначному пухлинному потовщенні голосової складки на 

томограмах, буває досить складно визначати їх ураження. Тому хибно 

негативні результати МДКТ, спостерігались у 12,9 % випадків. Хибно 

позитивними результатами, у 6,5 % випадків, були помилково визначені 
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поширення пухлини  у підскладковий відділ, гортанний шлуночок та на 

черпаловидний хрящ. 

Серед застосованих методів діагностики РГ найменша кількість 

виявлення помилкових ділянок, уражених пухлиною, було при комплексній 

МДКТ шиї. Проведене співставлення даних комплексної МДКТ з пухлинним 

ураженням в гортані, під час операції, показало чотири (5,8 %) хибно 

негативних випадки. Так, при незначному накопиченні контрастної речовини 

не було помічено пухлину голосової складки та ураження щитовидного 

хряща. Хибно позитивними, у двох (2,9 %) випадках, були «ушкодження» 

щитовидного хряща та «ураження» пухлиною вестибулярного та 

підскладкового відділів (при досить великій екзофітній пухлині голосника). 

Хибно позитивні  виявлення пухлини стосувались ділянок 

вестибулярної складки, підскладкового відділу, передньої комісури. Як 

приклад, наводимо спостереження екзофітного раку голосника. Хворий Г., 53 

років (№ 6479/11), звернувся зі скаргами на біль у горлі та хрипоту, яка 

турбує його вже протягом 10 місяців. Хворий не лікувався. При 

ларингоскопії виявлена дрібногорбиста екзофітна пухлина лівої половини 

гортані, що у підскладковому відділі повністю перекриває просвіт гортані 

(рис. 3.13). Пухлина розташована біля передньої комісури та вестибулярної 

складки зліва. Однак, при фонації вона сковзає донизу і обмеження рухомості 

гортані відбувається за рахунок великих розмірів пухлини. Визначити, з 

якого відділу лівої половини гортані походить пухлина, не було можливості. 

Хворого було госпіталізовано, накладена трахеостома та взято матеріал з 

пухлини для гістологічного дослідження. Морфологічно було встановлено, 

що пухлина є плоскоклітинним зроговілим раком. 

При проведенні МДКТ, з внутрішньовенним болюсним 

контрастуванням, було виявлено у проекції підголосового відділу гортані 

обємний утвір (рис. 3.14), розмірами 38,2х27,6х31,8 мм, що перекривав його 

просвіт практично по всій ширині. 
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Рисунок 3.13 - Ендоларингоскопія хворого Г. (№ 6479/11). Екзофітна 

пухлина лівої голосової складки. Рухомість гортані обмежена лише 

гігантськими розмірами пухлини. 

 

Це утворення поширювалось у голосовий та вестибулярний відділи 

гортані (рис. 3.15), стенотично закриваючи їх просвіт. Пухлина накопичувала 

контрастну речовину до 65-71 одН. На комп’ютерно-томографічних 

зображеннях у сагітальній та фронтальній проекціях пухлина займає всі три 

відділи гортані (рис. 3.16 та 3.17). В такому випадку досить складно 

визначити по сканам з якого відділу гортані вона походить.  

Під час проведення УЗД гортані було визначено інтактність правої 

голосової складки та ділянки передньої комісури. При дослідженні 

ультразвуком, права голосова складка добре визначалась неушкодженою по 

всій довжині (рис 3.18а). Спостереження в режимі допплерографії 

встановило проходження повітря через передню комісуру голосової щілини 

(рис 3.18б). При диханні та фонації було видно, що рух новоутворення 

обмежений в ділянці лівої голосової складки. Пухлинного ураження лівої 

вестибулярної складки не було помічено. 

Таким чином, аналізуючи дані ларингоскопії, МДКТ шиї та УЗД 

гортані можна було визначити екзофітну пухлину лівої голосової складки. 
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Рисунок 3.14 – МДКТ хворого Г (№ 6479/11), внутрішньовенне болюсне 

контрастування, аксіальна проекція. На рівні підскладкового відділу гортані 

визначається утворення, щільністю 65-71 одН. 

 

          

Рисунок 3.15 - МДКТ хворого Г (№ 6479/11), внутрішньовенне болюсне 

контрастування, аксіальна проекція. На рівні надскладкового відділу гортані 

визначається утворення, щільністю 65-71 одН. 
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Рисунок 3.16 - МДКТ хворого Г (№ 6479/11), внутрішньовенне болюсне 

контрастування, сагітальна проекція. На рівні над складкового, середнього та 

підскладкового відділів гортані визначається утворення, щільністю 65-71 

одН. 

             

Рисунок 3.17 - МДКТ хворого Г (№ 6479/11), внутрішньовенне болюсне 

контрастування, фронтальна проекція. На рівні надскладкового, середнього 

та підскладкового відділів гортані визначається утворення, щільністю 65-71 

одН. 
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Рисунок 3.18 - Сонограма гортані хворого Г. (№ 6479/11): а) права голосова 

складка незмінена по всій довжині, шириною 3,8 міліметрів; б) режим 

допплерографії. Визначається обтікання пухлини током повітря у передній 

комісурі. 

 

Під загальним знеболенням хворому було зроблено тіреотомію. При 

огляді пухлина на широкій тонкій ніжці звисала у підскладковий відділ і 

повнісю його закривала. Великі розміри пухлини заважали провести 

хордектомію відразу. Тому, екзофітний масив пухлини було відсічено від 

ніжки електроножем. Другим етапом, видалили ніжку пухлини разом з лівою 

голосовою складкою в межах неушкоджених тканин. Видалена пухлина при 

порівнянні з голосовою складкою, з якої вона походила, була в декілька разів 

більшою (рис. 3.19) 

                                     

Рисунок 3.19 - Макропрепарат видаленої пухлини з лівою голосовою 

складкою. 
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Отже, застосування МДКТ при РГ, в групі порівняння, дала чутливість 

та точність методу у 86,2 % та 80,7 % відповідно. Застосування нового 

протоколу комплексної МДКТ при РГ дозволило довести  рівень чутливості 

та точності до 95,5 % та 92,8 % відповідно. Чутливість цих двох протоколів 

МДКТ була однаковою (φ = 1,12; р > 0,05), але точність нового протоколу 

МДКТ була достовірно вищою (φ = 1,67; р < 0,05). Тобто, застосування 

нового протоколу комплексної МДКТ при РГ дає істотне підвищення 

точності методу дослідження. Слід зазначити істотно вищі чутливість та 

точність методу за новим протоколом комплексної МДКТ  у порівнянні, як з 

УЗД гортані (φ = 1,69 та φ = 2,15 відповідно; р < 0,05) так і з ЛТ шиї (φ = 3,57 

та φ = 4,53 відповідно; р < 0,05). Комбінація клініко-діагностичних досліджень 

(ЛС, комплексного МДКТ шиї, УЗД гортані) покращує методику 

доопераційного обстеження хворих на рак середнього відділу гортані. Це дає 

можливість персоналізованого точного визначення обсягу оперативного 

втручання у хворого на РГ. 

Узагальнюючи проведене дослідження, щодо діагностичної цінності 

променевих методів діагностики у хворих на РГ, можна зробити наступні 

висновки. Застосування МДКТ з внутрішньовенним підсиленням та 

функціональними пробами, у діагностиці РГ, має значні переваги над іншими 

променевими методами такими, як рентгенівська ЛТ та УЗД гортані (див. 

табл. 3.12).  

 

Таблиця 3.12 - Інформативність різних методів променевої діагностики у 

хворих на рак голосника. 

Методи діагностики Ефективність методів, %  

чутливість точність 

Рентгенівська ЛТ 73,7 58,3 

УЗД 84,4 77,1 

МДКТ (в групі порівняння) 86,2 80,7 

комплексна МДКТ 95,5 92,8 
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МДКТ дозволяє виявити або виключити втягнення в пухлинний процес 

суміжних ділянок, а у випадках ураження хрящів, оцінити ступінь їхнього 

руйнування.  

Ефективність рентгенівської томографії була найнижчою серед 

досліджуваних променевих методів діагностики. Вона дає можливість добре 

виявляти пухлини у середній 2/3 вестибулярної та голосової складки. УЗД, в 

свою чергу, дозволяє визначити функціональну спроможність гортані. 

Використання ультразвуку при огляді гортані допомагає у визначенні 

обмеження її рухливості, поширення пухлини на вестибулярну складку та у 

передню комісуру. 

Застосування МДКТ шиї виявляє структурні зміни середнього відділу 

гортані. Обстеження гортані за допомогою ультразвуку допомагає визначити, 

як структурні так і функціональні особливості її середнього відділу. 

Встановлено, що поєднання методів ларингоскопії та комплексного МДКТ 

шиї з дослідженням за допомогою ультразвуку підвищує рівень якості 

діагностики РГ.  
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РОЗДІЛ 4  ЗАСТОСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІАГНОСТИЧНИХ МЕТОДІВ 

ПРИ ОПЕРАТИВНОМУ ВТРУЧАННІ У ХВОРИХ НА РАК ГОЛОСНИКА. 

 

4.1. Обґрунтування розробки сегментарної резекції щитовидного хряща у 

хворих на рак голосника. 

 

Рутинне визначення обсягу хірургічного втручання відбувається після 

ларингоскопії, ендоскопії, мультиспіральної комп’ютерної томографії (МДКТ) 

органів шиї, УЗД лімфатичних вузлів та м’яких тканин шиї, УЗД органів 

черевної порожнини, огляд пухлини під час операції. 

 На сучасному етапі розвитку медицини точне визначення стадії РГ, а також 

особливості його поширення на суміжні ділянки гортані можливе лише при 

застосуванні променевих методів дослідження. Найкраща точність оцінки меж 

пухлини, до 97,9 % [44], визначається на зображеннях гортані, зроблених за 

допомогою комплексної МДКТ з внутрішньовенним болюсним підсиленням, 

яка має переваги за діагностичною інформативністю перед МРТ [16, 44, 49, 52]. 

Для планування обсягу операції, при злоякісних пухлинах голосника, важливо 

мати інформацію щодо особливостей поширення пухлини: ураження 

навколоскладкового простору, наближення до внутрішнього охрястя 

щитовидного і черпакуватого хрящів, наявності та поширенності деструкції 

хрящів гортані (рис 4.1). Бічне поширення пухлини є важливим для 

встановлення тактики лікування хворих [129, 187]. Вважається, що РГ з 

ураженням простору навколо голосової складки (paraglottis) з інвазією або без 

інвазії щитовидного хряща, після променевої терапії, має високий ризик для 

рецидивів пухлини (цит. по [123]). При таких випадках розташування пухлини є 

доцільним проведення хірургічного втручання. Обсяг операції може залежати 

від розмірів та поширення пухлини середнього відділу гортані. На схемі рисунка 

4.2 показано три варіанти пухлини голосової складки. Однак, в клінічній 

практиці може зустрічатися безліч проміжних варіантів РГ.  
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Рисунок 4.1 - МДКТ органів шиї із внутрішньовенним болюсним 

контрастуванням, аксіальна проекція. На рівні середнього відділу гортані 

визначається утворення, яке займає передні 2/3 правої голосової складки, 

щільністю до 69 одН. В проекції передньої половині голосової складки 

утворення прилягає до внутрішньої замикальної пластинки щитовидного 

хряща. Нормальні тканини каудальної частини правої голосової складки, які 

не ушкоджені пухлиною, щільністю до 20 одН. 

 

             

Рисунок 4.2 – Схема варіантів поширення пухлини середнього відділу гортані: 

а - ураження навколоскладкового простору, б - наближення до внутрішнього 

охрястя щитовидного хряща, в - щільне прилягання пухлини до пластинки 

щитовидного хряща та його девіація. 
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Так, щільне прилягання пухлини до пластинки щитовидного хряща на 

ділянці, яка займає до половини хряща та його девіація (див. рис. 4.2в), 

зумовлює видалення пухлини з субтотальною резекцією пластинки 

щитовидного хряща. Проміжний варіант пухлини середнього відділу гортані 

(див. рис. 4.2б) дозволяє зменшити обсяг ділянки хряща, яка видаляється разом з 

пухлиною. У випадку ураження голосової складки і навколоскладкового 

простору (див. рис. 4.2а) можливе проведення розширеної хордектомії або 

видалення пухлини з невеликим сегментом пластинки щитовидного хряща. 

Прорахувати план оперативного втручання доцільно при вивченні сканів МДКТ 

шиї. Хірург разом з рентгенологом, а можливо і сам, за допомогою отриманих 

даних МДКТ проводить точне визначення межі між пухлинною і 

неушкодженими нею тканинами середнього відділу гортані (рис. 4.3).  

 

                     

Рисунок 4.3 - МДКТ органів шиї із внутрішньовенним болюсним 

контрастуванням, аксіальна проекція. На лівій голосовій складці 

визначається утворення, щільністю до 99 одН та край неушкодженої 

пухлиною тканини щільністю до 34 одН. 

 

Таке визначення меж пухлини, на різних рівнях середнього відділу гортані, 

допомагає з’ясувати умовну лінію резекції, максимально зберігаючи 

неушкоджені тканини (рис. 4.4). Таким чином, визначення бічного поширення 

пухлини, а саме в простір навколо голосової складки (paraglottis), наближення  

до внутрішнього охрястя щитовидного хряща  або його враження було змінено 
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обсяг оперативного втручання (збільшення, або зменшення об’єму операції)  

шляхом застосування нового способу резекції гортані. Розроблена радикальна 

економна резекція гортані з сегментом пластинки щитовидного хряща. 

 

                     

Рисунок 4.4 - МДКТ органів шиї із внутрішньовенним болюсним 

контрастуванням, аксіальна проекція. Проведено умовну лінію резекції на 

лівій голосовій складці, яка має відокремити утворення, щільністю до 99 одН 

від нормальних тканин, щільністю до 34 одН. 

 

4.2. Методика сегментарної резекції щитовидного хряща при оперативному 

втручанні у хворих на рак голосника. 

 

 На підставі визначення, на комп’ютерних томографічних зображеннях, 

розмірів ділянки, яку вражає пухлина та її поширення на суміжні структури, 

було запропоновано спосіб резекції гортані. Шляхом розробки оптимальної 

техніки оперативного втручання було удосконалено вже відомий спосіб 

хірургічного лікування хворих на злоякісні пухлини середнього відділу 

гортані [87]. Показаннями до створеного способу хірургічного лікування 

хворих на рак гортані (Деклараційний патент України на корисну модель № 

UA 68405 U від 26.03.2012) [90] є: локалізація злоякісної пухлини у передніх 

2/3 голосової складки з можливим переходом на передню комісуру, 

ендофітна або змішана форма РГ, поширення пухлини у простір навколо 
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голосової складки, ушкодження внутрішнього охрястя щитовидного хряща. 

Рухливість ушкодженої складки може бути обмежена. 

Розроблений спосіб вертикальної резекції гортані дозволив виключити 

можливість ускладнень (погіршення загоєння великої площини рани після 

резекції). Він дозволив заощадливе ставлення до не ушкоджених пухлиною 

тканин гортані за рахунок збереження зовнішнього листка охрястя, зручності 

проведення гемостазу, покращення функціонального результату операції. 

Сегментарна резекція пластинки щитовидного хряща (див. рис. 4.5), за цим 

способом, передбачає спочатку відсепарування зовнішнього листка охрястя 

від пластинки хряща та видалення лише сегменту ушкодженої ділянки 

хряща, при цьому, дефект закривають м’якими тканинами вестибулярного 

відділу гортані та збереженим охрястям.  

 

                   
Рисунок 4.5 - Схеми сегментарної резекції пластинки щитовидного хряща 

 

Спосіб здійснювався таким чином. Операцію виконують під загальним 

знеболенням шляхом інтубації трахеї через трахеостому на рівні ІІ-ІІІ кілець. 

Серединний вертикальний розтин шкіри, підшкірної клітковини та 

поверхневої фасції шиї від під’язикової кістки до трахеостоми. Передні м’язи 

розсовують в боки  та оголюють передні відділи щитовидного хряща. 

Гортань відкривають подовжнім розтином щито-перстневидної мембрани. 

Щитовидний хрящ розрізають циркулярною пилкою по середній лінії. 
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Пластинки хряща розводять в боки і оглядають порожнину гортані. На 

стороні ураження пухлиною гортані відсепаровують зовнішній листок 

охрястя від пластинки хряща. Циркулярною або осцилюючою пилкою 

вирізають сегмент ушкодженої ділянки хряща, який прилягає до ділянки 

тканин гортані уражених злоякісною пухлиною. Електроножем пухлину 

відсікають в межах здорових тканин разом з прилеглим сегментом 

ушкодженої ділянки пластинки щитовидного хряща. Проводять гемостаз. 

М’які тканини вестибулярного відділу гортані розправляють прикриваючи 

дефект і зшивають зі збереженим охрястям. Тампонада порожнини гортані за 

методом Микулича. Край попередньо відсепарованого охрястя зшивають, 

над тампоном, вузлуватими швами з охрястям протилежної сторони. Рану 

зашивають за виключенням невеликої ділянки у нижній частині, через яку 

виводять кінець марлевого тампону. Хворий дихає через трахеостому. 

Харчування відбувається через природні шляхи. Тампон видаляється через 3-

4 дні. Після видалення тампону і відновлення дихання через гортань, 

зашивається отвір трахеостоми.  

Приклад використання способу хірургічного лікування хворого на рак  

серединного відділу гортані. 

Хворий В., 1948 року народження (амбулаторна картка № 3578/10), 

вважає себе хворим з січня 2009 року. Хворий скаржився на захриплість 

голосу, але не лікувався і до лікарів не звертався. У лютому 2010 року 

захриплість голосу посилилась. При обстеженні спостерігалось потовщення 

правої голосової складки та інфільтрація правої вестибулярної складки. Після 

біопсії було отримано ПГЗ № 1891-92/10 від 30.03.2010 плоскоклітинний рак 

не зроговілий. При проведенні спіральної комп’ютерної томографії з 

внутрішньовенним підсиленням було помічено утворення правої голосової 

складки, вестибулярного відділу та девіацію пластинки щитовидного хряща у 

ділянці прилягання пухлини до нього. 

08.04.2010 було виконано розтин пластинки щитовидного хряща. При 

огляді гортані передні 2/3 правої голосової складки були потовщені за 
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рахунок пухлини (рис. 4.6). Спостерігалась незначна інфільтрація правої 

вестибулярної складки. Однак, враховуючи дані комп’ютерної томографії, 

вирішено видалити праву голосову складку з резекцією ділянки щитовидного 

хряща за розробленим способом, який відрізняється тим, що після 

відсепаровування зовнішнього листка охрястя пилкою вирізається сегмент 

щитовидного хряща (рис. 4.7).  

 

            

Рисунок 4.6 - Пухлина передньої 2/3 правої голосової складки. 

 

              

Рисунок 4.7 – Відокремлений від пластинки сегмент щитовидного 

хряща перед видаленням пухлини. 
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За тим, цей сегмент хряща, за допомогою електроножа,  видалили 

разом з пухлиною та голосовою складкою одним блоком (рис. 4.8 та 4.9).  

 

            

Рисунок 4.8 - Вигляд дефекту після видалення пухлини з сегментом 

щитовидного хряща. 

 

           

Рисунок 4.9 - Макропрепарат видаленої пухлини з голосовою складкою 

та сегментом щитовидного хряща. 

 

Після гемостазу, провели закриття дефекту за рахунок зшивання 

м’яких тканин вестибулярного відділу гортані зі збереженим охрястям. Далі, 

виконали тампонаду порожнини гортані за методом Микулича та пошарове 
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зшивання тканин. Асептична пов’язка. Трахеостомічна трубка в трахею. 

Тампон видаляється через 3-4 дні після операції.  

 Проведення ряду операцій за цим способом показало можливість 

підвищення ефективності розробки шляхом доповнення її удосконаленнями, 

які були розроблені раніше.  

 Так, після видалення пухлини серединного відділу гортані та коагуляції 

судин у післяопераційній ділянці, додатково накладається фрагмент 

гемостатику на основі окисленої регенерованої целюлози («Серджисел»), 

якій затискається на хвилину, марлевою кулькою. Утворена поверхня 

прикриває дефект після хірургічного видалення пухлини і дає задовільний 

гемостаз (Деклараційний патент України на корисну модель № UA 64356 U 

від 10.11.2011) [89]. 

 Розроблений спосіб ущільнення шва (Деклараційний патент України на 

корисну модель № UA 64297 U від 10.11.2011) [88], дозволяє підвищити 

герметичність шва та виключити можливість ускладнень (проникнення 

повітря під шкіру та інфікування рани). При цьому виникає можливість 

заощадливого ставлення до оточуючих тканин гортані, запобігти кровотечі з 

ділянки щитоперстневидної мембрани, покращити функціональний результат 

операції. Прошивання лігатурами пластинок щитовидного хряща та країв 

щитоперстневидної мембрани, після тиреотомії, доповнюється тим, що перед 

зав’язуванням лігатур між краями розсічених тканин, додатково вкладаються 

стрічки «Серджиселу», які затискаються тканинами. Використання 

гемостатику «Серджисел», дозволило покращити перебіг після хірургічного 

втручання за рахунок профілактики кровотечі та ущільнення шва між 

пластинками щитовидного хряща та щито-перстневидної мембрани. 

 Застосування таких удосконалень під час проведення вертикальної 

резекції гортані, з сегментарною резекцією пластинки щитовидного хряща, 

дозволило відмовитись від вимушеного накладання трахеостоми та 

тампонади порожнини гортані за методом Микулича.  
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 Подальше удосконалення оперативного втручання, з сегментарною 

резекцією пластинки щитовидного хряща у хворих на РГ, дозволило 

покращити якість голосу пацієнтів. Було розроблено спосіб хірургічного 

лікування та реабілітації хворих на рак середнього відділу гортані 

(Деклараційний патент України на корисну модель № UA 92728 U від 

26.08.2014) [91]. Дефект середнього відділу гортані, після видалення 

пухлини, закривався клаптем зі шкіри. Таким чином, заощадливе ставлення 

до тканин гортані, зручність проведення якісного гемостазу, запобігання 

ускладненням та пластичне закриття дефекту тканин після операції має дати 

покращення функціонального результату операції. 

 

4.3. Результати хірургічного лікування хворих на рак голосника. 

 

Після проведеного обстеження всіх хворих, а у основній групі із 

застосуванням МДКТ шиї, були проведені різні види оперативних втручань 

(див. табл. 4.1). Головним чином, це були – резекції гортані. Повне видалення 

гортані провели у 7 (10,1 %) хворих основної групи та у 8 (5,8 %) з групи 

порівняння. У всіх цих хворих РГ був ІІІ стадії. Найчисельнішими, серед всіх 

операцій, були хордектомії (ХЕ). Так, у групі порівняння їх виконали у 88 

(63,8 %) хворих, а в основній групі хворих – у 34 (49,3 %) осіб. Слід 

відмітити, що у основній групі процент операцій з сегментарною резекцією 

щитовидного хряща (СегРЩХ) був істотно більшим і становив 18,8 % проти 

2,9 % у групі порівняння (φ = 3,83; р < 0,05). Тобто, при доповненні 

«Протоколів надання медичної допомоги» комплексним МДКТ були 

виявлені хворі з поширенням пухлини, яким можливо було виконати 

СегРЩХ. Кількість ХЕ в групі порівняння була істотно більше – 63,8 % 

проти 49,3 % в основній групі (φ = 1,68; р < 0,05). Відсоток субтотальної 

резекції щитовидного хряща (СубтРЩХ) у основній групі хворих становив 

10,1 % і статистично достовірно не відрізнявся від 17,4 %  в групі порівняння 

(φ = 1,22; р > 0,05). 
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Огляд гортані під час мікроларингоскопії був проведений у 4 (5,8 %) 

осіб з основної групи та у 14 (10,1 %) осіб з групи порівняння. Слід 

зазначити, що мікроларингоскопія з видаленням пухлини при третій стадії РГ 

була проведена з метою огляду гортані та забором  матеріалу для біопсії (див. 

табл. 4.2). В подальшому, одному хворому було зроблено ларингектомію, а 

інший, що відмовився від операції, був направлений на курс хіміопроменевої 

терапії.  

  

Таблиця 4.1 - Оперативні втручання у основній групі хворих на рак голосника 

та групі порівняння. 

Оперативні втручання 
Кількість хворих 

Основна група  Група порівняння 

Мікроларингоскопія з видаленням 

пухлини 
4 (5,8 %) 14 (10,1 %) 

ХЕ 34* (49,3 %)  88 (63,8 %) 

З СегРЩХ  13** (18,8 %) 4 (2,9 %) 

З СубтРЩХ 7 (10,1 %) 23 (17,4 %) 

Фронто-латеральна резекція гортані 3 (4,4 %) 2 (1,5 %) 

Модифікація резекції гортані за Отаном 1 (1,5 %) 4 (2,9 %) 

Ларингектомія  7 (10,1 %) 8 (5,8 %) 

Всього прооперовано 69 (100,0 %) 143 (100,0 %) 

Примітки: *(φ = 1,68; р < 0,05), **(φ = 3,83; р < 0,05). 

 

 

Таблиця 4.2 – Розподіл оперативних втручань за стадією пухлини у групі 

порівняння та основній групі хворих на рак голосника. 

Показник Група порівняння Основна група 

Стадії РГ 0 І ІІ ІІІ 0 І ІІ ІІІ 

Мікроларингоскопія з 

видаленням пухлини 

1 6 5 2 1 3 -  

Хордектомія - 44 35 9 - 16 13 5 

З СегРЩХ - 1 2 1 - 2 8 3 

З СубтРЩХ - - 8 15 - - 2 5 

Фронто-латеральна резекція 

гортані 

- - 1 1 - 1 1 1 

Модифікація резекції гортані за 

Отаном 

- - - 4 - - - 1 

Ларингектомія - - - 8 - - - 7 
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Видалення РГ з субтотальною резекцією пластинки щитовидного 

хряща було при локалізації злоякісної пухлини у передніх 2/3 голосової 

складки з можливим переходом на передню комісуру, щитовидний хрящ, 

поширенням у шлуночок гортані та на вестибулярну складку або у 

підскладковий відділ гортані. Під час операції виявлялась фіксація пухлини 

до підлеглих тканин. За даними МДКТ у таких хворих спостерігались 

ушкодження або девіація пластинки щитовидного хряща у 7 випадках. По 

три випадки було з поширенням на передню комісуру та у підскладковий 

відділ гортані, що підтверджувалось і під час операції. В інших випадках 

спостерігалось поширення пухлини на шлуночок гортані і на вестибулярну 

складку. Загальна кількість становила 30 осіб з обох груп прооперованих у 

такий спосіб. 

Оперативне втручання на гортані з сегментарною резекцією пластинки 

щитовидного хряща проводилось в 13 (18,8 %) випадках з основної групи 

хворих і у 4 (2,9 %) – з групи порівняння. У хворих з групи порівняння, під 

час операції, визначалась фіксація пухлини до підлеглих тканин. В основній 

групі хворих додатково враховували дані комплексної МДКТ і проводили 

співставлення з клінічною картиною під час операції. Змішана форма росту 

пухлини спостерігалась у всіх 17 осіб. В основній групі, у трьох хворих з І 

стадією РГ не було помічено обмеження рухливості гортані, а пухлина 

вражала до 2/3 передньої частини голосової складки. На сканах МДКТ і під 

час операції це підтверджувалось. Однак, спостерігалась фіксація пухлини до 

підлеглих тканин у проекції передньої третини голосової складки. Серед 8 

хворих на РГ ІІ стадії ураження пластинки щитовидного хряща на 

томограмах було виявлено у 4 випадках. Хибно негативний результат був у 

трьох хворих. При проведенні комп’ютерної томографії шиї ураження 

пластинки щитовидного хряща спостерігалось у трьох хворих на РГ ІІІ стадії, 

що і підтвердилось під час операції. Взагалі, показами до операції з 

сегментарною резекцією пластинки щитовидного хряща є локалізація 

злоякісної пухлини у передніх 2/3 голосової складки з можливим переходом 
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на передню комісуру, ендофітна або змішана форма РГ, поширення пухлини 

у простір навколо голосової складки та/або ушкодження внутрішнього 

охрястя щитовидного хряща, з можливим обмеженням рухливості гортані. 

Інші резекції гортані, фронто-латеральна та за Отаном, відповідали 

поширеності пухлини, як  за даними МДКТ так і інтраопераційно. 

З метою контролю радикальності оперативного втручання в сумнівних 

випадках визначали чистоту країв резекції. Одним з підтверджень якості 

проведеної резекції гортані є визначення безрецидивного періоду. Динамічне 

спостереження, протягом трьох років, за хворими обох груп після лікування 

дало можливість простежити появу рецидивів пухлини або продовження 

хвороби, а також реґіонарних метастазів.  

Протягом перших 6 місяців після проведеного лікування в основній 

групі хворих спостерігалось 2 (3 %) рецидиви та 13 (9 %) у групі порівняння 

(див. рис. 4.10). За рік в цих групах було 5 (7 %) та 21 (15 %) рецидивів 

відповідно. Більшість рецидивів у обох групах спостерігалось протягом року. 

В основній групі хворих, за перші дванадцять місяців після проведеного 

лікування, спостерігались 63 % випадків прогресії пухлини. У одного 

хворого, який після мікроларингоскопії з біопсією відмовився від 

оперативного втручання і отримав повний курс телегаматерапії прогресія 

пухлини спостерігалась через 3 місяці. В одному випадку - через 5 місяців 

після хордектомії з курсом телегаматерапії. У двох хворих – через 7 місяців 

після комбінованого лікування (хордектомії та резекції гортані з подальшими 

курсами телегаматерапії після операцій). Ще один випадок був з реґіонарним 

метастазуванням у лімфатичні вузли шиї на десятий місяць після 

хордектомії.  

Інші випадки рецидиву пухлини спостерігались після хордектомії на 

21, та 23 місяці. Реґіонарні метастази у лімфатичні вузли шиї через 34 місяці 

після ларингектомії були у одного хворого з основної групи.  
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Рисунок 4.10 - Період виживання хворих на РГ без прогресії пухлини у 

основній групі та групі порівняння.  

 

У групі порівняння, за перший рік спостереження, виникло 60 % 

випадків прогресії пухлини (див. рис. 4.10). Через 2 місяці після хордектомії 

у двох хворих. На третій місяць рецидив виник після хордектомії у трьох 

хворих та ендоларингеального видалення пухлини з подальшими курсами 

телегаматерапії (2 випадки), а також, у двох хворих, після резекції гортані з 

курсом телегаматерапії після операції. В цей час спостерігалось метастатичне 

ураження лімфатичних вузлів шиї у хворого після ларингектомії. Після 

хордектомії рецидив раку спостерігався у трьох хворих на четвертий, п’ятий 

та шостий місяці. Через сім місяців спостерігався рецидив після видалення 

пухлини ендоларингеально з подальшим курсом телегаматерапії  та після 

резекції гортані у іншого хворого. На сьомий місяць був один випадок 

реґіонарних метастазів у лімфатичні вузли шиї після ларингекттомії. Ще 

чотири випадки рецидив раку спостерігались після комбінованого лікування: 

на 8 місяць – після хордектомії та на 10 місяць після ендоларингеального 

видалення пухлини, резекції гортані за Лукачем та Отаном. Реґіонарні 

метастази у лімфатичні вузли шиї після хордектомії виникли у хворого через 

одинадцять місяців.  
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В подальшому, у інших дев’яти хворих, після хордектомії, рецидиви 

пухлини були через 15, 18, 19, 21, 23, 25, 28, 33 та 38 місяців. Після резекції 

гортані – через 19 та 35 місяців. Поява реґіонарних метастазів у лімфатичні 

вузли шиї після хордектомії була відмічена через 11 та 16 місяців, а через 17 

місяців – після резекції гортані за Лукачем.  

В обох групах хворих, протягом трьох років спостереження, не було 

досягнуто медіани прогресії пухлини (рис. 4.10). Було виявлено, що 

виживаність хворих без рецидиву у основній групі становила 0,84 проти 0,64 

у групі порівняння. Між цими групами хворих виявлена відмінність була 

істотною (φ = 2,46; р < 0,05; χ
2
 = 6,67; p < 0,05). До того і лограновий 

критерій дає z = 2,4201, що є більше 1,960 – критичного значення для рівня 

значимості 0,05. Це може свідчити про краще трирічне виживання хворих без 

прогресії пухлини при їх хірургічному лікуванні у основній групі, в якій 

враховували дані комплексної МДКТ хворих до операції. Можливо, що 

результати проведеного комплексного МДКТ шиї були враховані хірургом і 

тому впливали на обсяг операції у хворих з основної групи. В той час, як у 

групі порівняння, де не проводили комплексного МДКТ дослідження шиї,  на 

обсяг оперативного втручання, у більшій мірі,  впливав досвід хірурга. За 3 

роки спостереження рецидиви РГ у групі порівняння після 88 ХЕ були у 19 

(21,6 %) випадках, а в основній групі серед 34 ХЕ – у 5 (14,7 %). Після 

СубтРЩХ рецидиви спостерігались у 6 (26,0 %) з 23 хворих групи 

порівняння та в основній групі у 1 (14,3 %) з 7 хворих після СубтРЩХ. 

Напевно, що причиною більшої в 1,5-1,8 рази кількості рецидивів у групі 

порівняння після ХЕ та СубтРЩХ була недооцінка поширення пухлин при 

РГ. 

Проведення комплексної МДКТ дозволило в 18,8 % (табл. 4.1) 

застосувати розроблений спосіб резекції гортані з СегРЩХ. В групі 

порівняння СегРЩХ була проведена лише у 2,9 %  випадків. Напевно, у групі 

порівняння у хворих без застосування комплексного МДКТ з «не великими» 

пухлинами, була проведена ХЕ.  
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Було простежено виживання хворих на РГ без прогресії пухлини після 

хордектомії, видалення РГ з субтотальною та з сегментарною резекцією 

пластини щитовидного хряща (рис. 4.11).  

 

 

Рисунок 4.11 - Період виживання хворих на РГ без прогресії пухлини 

після видалення РГ з субтотальною резекцією пластинки щитовидного хряща 

(«субтотальна»), з сегментарною резекцією пластини щитовидного хряща 

(«сегментарна») та після хордектомії. 

 

Було виявлено, що протягом року виживаність хворих без прогресії 

пухлини після хордектомії, а також видалення РГ з субтотальною резекцією 

пластинки щитовидного хряща та з сегментарною резекцією пластини 

щитовидного хряща становила 0,88, 0,79 та 1,0 відповідно. За рік 

спостереження рецидивів пухлини не було після видалення РГ з 

сегментарною резекцією пластини щитовидного хряща. Рецидиви пухлини 

після хордектомії та з субтотальної резекції пластинки щитовидного хряща 

спостерігались, в основному, протягом перших шести місяців.  

Співставлення виживаності без прогресії пухлини хворих з обох груп, 

які були прооперовані з «субтотальною резекцією пластинки щитовидного 

хряща» та із «сегментарною резекцією пластини щитовидного хряща» 

статистично відрізнялось. Співставлення результатів спостереження дало 

істотну (φ = 2,75; р < 0,05) різницю між порівнюваними групами хворих. 
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Протягом року після резекції гортані, з субтотальною резекцією пластинки 

щитовидного хряща, рецидив пухлини виник у чотирьох хворих групи 

порівняння та у одного з основної групи. В той час, як після оперативного 

втручання, з сегментарною резекцією пластини щитовидного хряща, жодного 

рецидиву пухлини не було помічено.  

Безрецидивне виживання хворих обох груп після хордектомії та 

видалення РГ з «сегментарною резекцією пластини щитовидного хряща» 

показало істотну відмінність (φ = 2,39; р < 0,05). В основній групі хворих 

спостерігалось три рецидиви: на п’ятий, сьомий та десятий місяць після 

операції. В групі порівняння – дев’ять рецидивів пухлини. Це може вказувати 

на доцільність врахування даних комплексної МДКТ шиї при плануванні 

операцій при РГ. 

Однак, при обох видах резекції обсяг операції, як і дефект після неї, 

залежить від розмірів та поширеності пухлини середнього відділу гортані 

(рис. 4.12). Відрізняється лише розмір ділянки хряща, який видаляється з 

пухлиною. Але це теж залежить від розташування пухлини, яка наближається 

або примикає до внутрішньої поверхні пластини щитовидного хряща.  

 

         
Рисунок 4.12 Ендоларингоскопія. Вигляд гортані після її резекції з 

субтотальною резекцією пластини щитовидного хряща (ліворуч) та 

сегментарною резекцією пластини щитовидного хряща (праворуч). 

 

Тому, точному визначенню цієї ділянки допомагає врахування даних 

локалізації пухлини за новим протоколом комплексної МДКТ. Так, при 
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невеликих, обмежених ураженнях є можливість видаляти лише сегмент 

пластини. Взагалі, цих випадків може бути близько 20 %, але виявлення 

обмежених уражень і заощадливе ставлення до щитовидного хряща вартує 

того. Тим більше, що після сегментарної резекції пластини щитовидного 

хряща є можливим закрити дефект середнього відділу гортані, що утворився 

після операції, аутотрансплантатом зі шкіри (Деклараційний патент України 

на корисну модель № UA 92728 U від 26.08.2014) [91]. Вигляд середнього 

відділу гортані після пластичного закриття клаптем зі шкіри, при 

ларингоскопії, буде кращим (рис. 4.13). При цьому, спостерігається і 

покращення голосу, а відтак і реабілітація пацієнта.  

 

        
Рисунок 4.13 - Ендоларингоскопія. Вигляд гортані після її резекції з 

сегментарною резекцією пластини щитовидного хряща справа та пластичним 

закриттям дефекту після операції шкірним клаптем. 

 

 Таким чином, визначення бічного поширення пухлини, за даними 

комплексної МДКТ дослідження шиї, дало можливість змінити обсяг 

оперативного втручання  шляхом застосування нового способу резекції гортані. 

Розроблена економна резекція гортані з сегментом пластинки щитовидного 

хряща не погіршила радикальності оперативного втручання. Можливі 

удосконалення цього способу резекції направлені на покращення загоєння рани 

після операції та реабілітацію пацієнтів. 
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Серед злоякісних пухлин верхніх дихальних шляхів, рак гортані є 

найбільш поширеним захворюванням. Питома вага раку гортані складає у 

межах 3-5,6% від загальної кількості онкологічних захворювань [72, 73, 74]. 

За даними ряду авторів: Заболотного Д.І. (1999), Лукача Е.В. (2000), 

Шалімова С.О. (2010) в структурі ЛОР онкологічних захворювань рак гортані 

складає від 38 до 65 %. Крім того, у 70 % випадків хворі звертаються за 

медичною допомогою з поширеними ІІІ-ІV стадіями захворювання 

(пухлини), що впливає відповідно, на якість лікування таких хворих та їх 

виживаність. Ці показники лишаються незадовільними, як в Україні так і за її 

межами. Однак відомо, що виживаність хворих у 80-90 % спостерігається 

при раку гортані І-ІІ стадії. Тому одним з напрямків покращення цієї 

проблеми є посилення уваги до ранньої діагностики раку гортані. Тобто 

виявлення «виліковних» стадій раку гортані. Особливого значення набуває 

підозра і виявлення раку голосника (РГ) при першому зверненні хворого до 

лікаря амбулаторії чи поліклініки та подальше своєчасне скерування хворого 

у онкологічний диспансер. Слід зазначити, що у 70 % хворих на рак гортані 

пухлина вражає  серединний (складковий) відділ гортані. Виявлення хворих 

лише на РГ вже матиме найбільший відсоток ранньої діагностики РГ.  

Рутинне визначення обсягу хірургічного втручання відбувається після 

ларингоскопії, ендоскопії, мультиспіральної  комп’ютерної томографії 

(МДКТ) органів шиї, УЗД лімфатичних вузлів та м’яких тканин шиї, УЗД 

органів черевної порожнини, огляд пухлини під час операції. 

 На сучасному етапі розвитку медицини точне визначення стадії РГ, а 

також особливості його поширення на суміжні ділянки гортані можливе лише 

при застосуванні променевих методів дослідження. Найкраща точність оцінки 

меж пухлини, до 97,9 % [44], визначається на зображеннях гортані, зроблених 

за допомогою комплексної МДКТ з внутрішньовенним болюсним підсиленням. 

З’ясування розмірів пухлини та зони інфільтрації дозволяє визначити об’єм 
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оперативного втручання до операції. Встановлення області розташування 

пухлини дає змогу заздалегідь планувати межі резекції пухлини при 

заощадливих операціях на гортані. Точне визначення меж пухлини за даними 

МДКТ допомагає з’ясувати лінію резекції між пухлинною і неушкодженими 

пухлиною тканинами середнього відділу гортані, максимально зберігаючи їх. 

Метою  дослідження було підвищення ефективності діагностики та 

хірургічного лікування хворих рак голосника I-III стадії на основі 

використання  даних комплексної мультидетекторної комп’ютерної томографії 

шиї  та шляхом розробки нового способу хірургічного втручання у таких 

хворих. 

У відділі онкопатології ЛОР-органів ДУ «Інститут отоларингології ім. 

проф. О.С.Коломійченка НАМН України», в період з 2009 по 2014 рр., було  

проведено проспективне, нерандомізоване, порівняльне, з паралельною 

схемою незалежних груп дослідження. Серед обстежених 212 первинних 

хворих на РГ І-ІІІ стадії без реґіонарного та віддаленого метастазування (T1-

3N0M0) було 210 чоловіків та дві жінки віком від 21 до 79 років, а середній 

вік у них становив 58,1 років. Хворі були розподілені на дві групи: основну – 

69 осіб та групу порівняння – 143 особи. Групи не відрізнялись за віком та 

статтю хворих, стадією РГ. Всім хворим проводили такі діагностичні методи 

дослідження: збір анамнезу, ларингоскопія, морфологічна верифікація 

пухлини. Клінічний діагноз було веріфіковано при морфологічному 

дослідженні біопсійного матеріалу. Променеві методи діагностики включали 

ультразвукове дослідження гортані – у 35 осіб, рентгенівську лінійну 

томографію гортані – у 46 осіб, мультидетекторну комп’ютерну томографію 

шиї, яка проводилась у 100 осіб, дослідження гортані під час операції – у всіх 

212 осіб.  

В результаті проведеного дослідження були визначені характерні 

ознаки та скарги у хворих на РГ. Чільним симптомом при цій локалізації 

раку була стійка зміна голосу у вигляді сиплості або хрипоти. Встановлено 

істотне (р<0,05) збільшення частоти сиплості на ранніх стадіях РГ, що 
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могло вказувати на характерність сиплості, як раннього симптому при РГ. 

Визначено тривалість терміну стійкої зміни голосу до встановлення 

діагнозу РГ. Найчастіший термін скарг спостерігався в 2-3, 6 та 12 місяців. 

Найбільша кількість звернень спостерігається з 1 по 6 місяці наявності скарг 

на зміну голосу, так 87,5% - серед хворих I стадії, 90% - серед хворих II 

стадії, та 61% - серед хворих III стадії на РГ. Було виявлено, що оцінка 

хворими ступеню погіршення свого голосу та ступеню хрипоти або 

сиплості істотно (р<0,05) відрізнялась. Це вказує на недбале відношення 

пацієнтів до зміни голосу, тому що їх загальний стан не відрізнявся від 

здорової людини та оцінювався, як задовільний. Так, значна сиплість або 

хрипота не вважалась хворим значним погіршанням голосу і не заважала 

його спілкуванню з оточуючими у побуті. Однак, хворі відмічали, що зміна 

голосу істотно впливає на розмову по телефону (рU<0,001).  

Загалом, отримані дані свідчать про рівень інформованості, рівень 

освіти та усвідомленості ризику розвитку пухлини та рівня 

онконастороженості населення в Україні. Можливо, канцерофобія теж грає 

роль в прийнятті рішення звернутись до лікаря зі скаргами на сиплість або 

захриплість. 

Практичними рекомендаціями в даній ситуації можуть бути: 

- проведення лекцій для сімейних лікарів, лікарів – отоларингологів; 

- радіо- та телепередачі для населення з порадами лікарів звертатись за 

медичною допомогою при перших ознаках зміни голосу; 

- надання інформації для населення щодо перших симптомів, методів та 

ефективності діагностики і  лікування хворих на рак гортані в 

популярних журналах та газетах. 

Також було виявлено, що серед опитаних хворих на РГ лише 14 % осіб 

не курили взагалі. Серед опитаних хворих, 54 % осіб палять більше 20 

цигарок на день. Стаж паління більше 30 років мають 71 % хворих. 

Проведене визначення якості життя у хворих на РГ показало, що при І, ІІ та 

ІІІ стадії зниження показників їхнього здоров’я було не суттєвим (рU>0,05), 



 115 

як між хворими з різними стадіями рака гортані, так і у порівнянні з 

практично здоровими особами.  

Після вивчення результатів дослідження було з’ясовано, що серед 

інструментальних методів дослідження, які дозволяють проводити ранню 

діагностику раку гортані, найточніші результати у визначенні зони 

пухлинного ураження дає застосування ендоларингоскопії. Були визначені 

чутливість та точність методів діагностики. Так при непрямій ларингоскопії, 

відеоларингоскопії із застосуванням жорсткого та гнучкого 

відеоларингоскопів чутливість та точність становили: 68,0% та 62,2%, 73,9% 

та 63,3 %, 79,1 % та 69,0 % відповідно. 

Діагностична цінність променевих методів діагностики у хворих на РГ 

показала, що застосування МДКТ має значні переваги над іншими 

променевими методами такими, як рентгенівська лінійна томографія та УЗД 

гортані при діагностиці РГ. ЇЇ ефективність становила: чутливість методу – 

86,2, а точність – 80,7. Серед досліджуваних променевих методів 

діагностики, ефективність рентгенівської томографії була найнижчою. 

Чутливість і точність рентгенівської томографії була 73,7 % та 58,3 % 

відповідно. З її застосуванням можна добре виявити пухлини у середніх 2/3 

вестибулярної та голосової складки. Ультразвукове дослідження, в свою 

чергу, дозволило визначити і структурні особливості, і функціональну 

спроможність гортані. При УЗД гортані чутливість становили 84,4 % і 

точність – 77,1 %. 

Застосування комплексної МДКТ шиї істотно підвищило рівень якості 

діагностики РГ і показало чутливість і точність методів у 95,5 % та 92,8 % 

відповідно (р < 0,05). 

Проведення оперативних втручань підтвердило діагностичну 

ефективність різних методів. З метою встановлення якості операцій із 

застосуванням променевих методів діагностики простежили трьохрічне 

виживання без прогресії раку у всіх пацієнтів. Так, було виявлено, що 

виживаність хворих без рецидиву у основній групі становила 0,84 проти 0,64 
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у групі порівняння. Достовірна відмінність (χ
2
 = 6,67; p < 0,05) між цими 

групами хворих може свідчити про краще трирічне виживання хворих без 

прогресії пухлини при їх хірургічному лікуванні з урахуванням даних 

проведеного комп’ютерного томографічного обстеження хворих до операції. 

Вивчення особливостей поширення пухлини середнього відділу гортані 

дало можливість розробити новий спосіб вертикальної резекції гортані. 

Запропонована економна резекція гортані з сегментом пластинки щитовидного 

хряща була одночасно заощадливою і радикальною. Цей спосіб резекції, за 

безрецидивним виживанням хворих при однорічному спостереженні, був 

істотно кращим, як у порівнянні з  хордектомією (φ = 2,39; р < 0,05), так і  зі 

способом видалення РГ з субтотальною резекцією пластинки щитовидного 

хряща (φ = 2,75; р < 0,05). 

Таким чином, використання комплексу клініко-діагностичних 

досліджень із застосуванням МДКТ шиї та УЗД гортані покращує методику 

доопераційного обстеження хворих на РГ та оптимізує поведення  

органозберігаючих операцій. Уточнення меж поширення РГ на компютерно-

томографічних зображеннях дає можливість застосовувати заощадливу 

резекцію гортані, і, тим самим, покращити загоєння рани, реабілітацію 

пацієнтів і зменшити кількість рецидивів у хворих на РГ. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі вирішене актуальне наукове завдання – 

покращення результатів діагностики та хірургічного лікування хворих на РГ 

І-ІІІ стадії на основі використання комплексної МДКТ, розробки і 

впровадження способів заощадливої резекції гортані 

 

1. Підвищено ефективність діагностики та хірургічного лікування хворих на 

РГ І-ІІІ стадії шляхом комбінованої оцінки клінічних даних і даних 

комплексної МДКТ шиї (нативна КТ, ангіографія та функціональні 

проби під час МДКТ)  та  застосування на цій основі оптимальних 

методів  хірургічного лікування, що позначилось у достовірно більшому 

безрецидивному періоді у хворих основної групи (p < 0,05). 

2. У хворих на РГ визначаються характерні ознаки та скарги, головним 

симптомом є тривала стійка зміна голосу, яка суб’єктивно не вважається 

хворим значним погіршанням голосу (φ=3,431; p < 0,01) і не заважає 

спілкуванню у побуті, але істотно впливає на можливості розмови по 

телефону (рU<0,001).   

3. Рання діагностика РГ є найбільш ефективною при використанні таких 

інструментальних методів дослідження, як гнучкий відеоларингоскоп 

(чутливість – 79,1 % і точність – 69,0 %) або жорсткий відеоларингоскоп 

(чутливість – 73,9 % і точність – 63,3 %) у порівнянні з непрямою ЛС 

(чутливість – 69,7 % і точність – 64,1 %).  

4. Встановлено істотно вищу ефективність досліджень РГ при комплексній 

МДКТ (чутливість – 95,5 % і точність – 92,8 %) у порівнянні з іншими 

променевими методами дослідження такими, як ЛТ та УЗД гортані 

чутливість і точність яких складає  73,7 % і 58,3 % та 84,4 % і 77,1 % 

відповідно (p φ < 0,05). Було встановлено, що чутливість методу при 

комплексній МДКТ (95,5 %) статистично не відрізняється від МДКТ у 

групі порівняння (86,2 %), але точність комплексної МДКТ (92,8 %) є 
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істотно вищою (φ = 1,67; р < 0,05) за точність 80,7 % при МДКТ групи 

порівняння. 

5. Трьохрічна безрецидивна виживаність хворих основної групи становила 

0,84 проти 0,64 у групі порівняння. Між цими групами хворих 

спостерігалась істотна відмінність (φ = 2,46; р < 0,05; χ
2
 = 6,67; p < 0,05), 

що свідчить про краще трирічне виживання хворих без прогресії 

пухлини при їх хірургічному лікуванні з урахуванням даних 

комплексного МДКТ при обстеженні хворих до операції. 

6. Однорічне безрецидивне виживання хворих при виконанні розробленого 

способу резекції гортані з сегментарною резекцією щитовидного хряща 

було істотно кращим  у  порівнянні  із  результатами після  хордектомії 

(φ = 2,39; р < 0,05) і результатами після резекції гортані з субтотальною 

резекцією щитовидного хряща (φ = 2,75; р < 0,05).   
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Застосовувати комплексну МДКТ шиї та УЗД гортані у первинних 

хворих на рак голосника І–ІІІ стадії, що сприятиме поліпшенню результатів 

діагностики та лікування таких хворих.  

2. Обсяг проведення хірургічного втручання у хворих на рак голосника 

І–ІІІ стадії доцільно визначати на підставі комбінації діагностичних заходів: 

клінічного дослідження, УЗД гортані та комплексної МДКТ шиї.  

3. Визначення бічного поширення рака голосника І–ІІІ стадії, а саме в 

простір навколо голосової складки (paraglottis), наближення до внутрішнього 

охрястя щитовидного хряща або його обмежене враження зумовлює визначення 

обсягу оперативного втручання, а у 18,8 % проведення резекції гортані з 

сегментарною резекцією щитовидного хряща. 

4. Дефект середнього відділу гортані, що утворився після операції з 

сегментарною резекцією пластини щитовидного хряща можливо закрити 

аутотрансплантатом зі шкіри. 

5. Розроблена економна резекція гортані з сегментом пластинки 

щитовидного хряща не погіршує радикальності оперативного втручання, а 

удосконалення цього способу резекції із застосуванням гемостатику на основі 

окисленої регенерованої целюлози та аутопластики покращують загоєння рани 

після операції та реабілітацію пацієнтів. 
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