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ВСТУП 

 

Питома вага злоякісних пухлин гортані становить 1-8% від загальної 

онкологічної захворюваності та близько 60% серед всіх злоякісних пухлин ЛОР-

органів [39, 42]. Хірургічне втручання є найбільш ефективним та радикальним 

методом в комплексному та комбінованому лікуванні хворих на рак гортані Сучасні 

підходи в лікуванні онкологічних захворювань ЛОР-органів передбачають 

застосування ощадливих органозберігаючих операцій, тому що завданням 

ларингохірургії сьогодні є не тільки радикальне вилікування онкологічного 

захворювання, але й максимально можливе збереження основних функцій гортані, 

насамперед – голосоутворення (для соціальної та професійної реабілітації в 

подальшому) [21, 22]. При цьому основною вимогою є радикальне видалення 

пухлини із збереженням принципів абластики. 

Функціональні резекції та реконструктивно-відновлювальні операції становлять 

особливий напрямок в хірургії гортані. Технічні утруднення, що виникають під час 

таких хірургічних втручань на шиї, обумовлені складними анатомічними умовами 

(потужні рефлексогенні зони, магістральні судини, нервова мережа), наявністю 

інфільтративного розповсюдження пухлинного вогнища і тому їх розв’язання 

потребує великої майстерності хірурга. Актуальним залишається питання 

скорочення об’єму крововтрати та надійного гемостазу як під час операції, так і в 

післяопераційному періоді. Довготривалість хірургічного втручання негативно 

позначається на загальному стані хворого й ускладнює перебіг післяопераційного 

періоду. 

Традиційно для роз’єднання та з’єднання тканин і гемостазу застосовуються 

гострі та тупі інструменти (скальпелі, затискувачі, долота, електроніж, класичні 

шовні лігатури тощо). Але використання традиційних хірургічних методик з 

відповідним інструментарієм має певні недоліки, серед яких особливо слід 

відмітити відторгнення шовного матеріалу, опік тканин, некроз покривних тканин. 

Витрачається також немало часу на саме втручання і гемостаз. Це призводить до 

подовження терміну загоєння ран, утворення рубців, деформацій та дефектів тканин 



і, головне, негативно впливає на кінцевий результат лікування [1, 3]. Тому ми 

вважаємо доцільним удосконалення існуючих, пошук, розробку та впровадження 

нових методик і технік хірургічного втручання. 

Одним з напрямів вирішення даних проблем може бути застосування 

електрозварювальних технологій, шляхом використання високочастотного 

зварювального апарату, розробленого інститутом Е.О. Патона [90-92]. Він успішно 

використовується протягом 10 років у торакальній, абдомінальній хірургії, 

гінекології, ендокринології та ангіохірургії. Принцип дії зварювального апарату 

базується на впливі високочастотного струму при температурі 40-70 С
0
 на м’які 

тканини. При цьому відбувається часткове порушення структур біологічних 

мембран та коагуляція білка, що дозволяє провести як безкровне роз’єднання, так і 

безшовне з’єднання тканин. 

Слід зауважити,  дія високочастотного струму на пухлину приводить до 

зупинки поширення її росту [17], що є дуже суттєвим згідно принципів абластики. 

Відомо, що пухлинний процес в організмі від його початку до закінчення 

супроводжується імунною недостатністю. Імунна реакція організму на 

новоутворення складна і багаточинна. Слід акцентувати увагу на тому, що всі 

методи лікування онкологічних хворих, в тому числі хірургічні втручання і 

променева терапія, посилюють імунну недостатність, сприяють утворенню вільних 

радикалів. 

А.І. Циганов, І.А.Бухман [21, 22] налічували понад 30 різних методик 

функціональної резекції гортані. Усім відомим варіантам даного виду операцій 

притаманні певні недоліки, основний з яких – обов’язкове видалення не тільки 

уражених, але й частини неуражених тканин гортані, що не може не впливати на її 

функції. Дефект у стінці, що виникає після резекції, заміщується сполучною 

тканиною і врешті-решт деформує отвір органа. Крім того, закономірним наслідком 

операції є зменшення розмірів гортані, через що в ряді випадків утруднюється 

дихання. У процес рубцювання, який відбувається в отворі гортані, залучається 

черпакуватий хрящ хворого боку, що впливає й на розділювальну функцію 

оперованої гортані. Пошуки шляхів подолання зазначених недоліків ведуться в 



кількох напрямках. Наші клінічні спостереження та аналогічні дані досліджень [6, 

22] свідчать, що безпосередньо після часткових резекцій гортані (хордектомія, 

розширена хордектомія) голосова функція значно порушується. Це відбувається у 

зв'язку з тим, що в місці операційного дефекту розвиваються запальні та набрякові 

зміни тканини, які супроводжуються обмеженою рухливістю прооперованої частини 

гортані. Ці зміни, як правило, довготривалі та утруднюють відновлення голосу.  

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

Дисертація є фрагментом планових науково-дослідних робіт кафедри 

оториноларингології НМАПО імені П. Л. Шупика «Удосконалення діагностичних та 

лікувальних заходів у хворих із запальними та пухлинними процесами верхніх 

дихальних шляхів та вуха», УДК 616.211 /.232+ 616.28- 006.6-07-089, № 

Держреєстрації 0112U002366. 

Мета дослідження: 

Підвищення ефективності хірургічного лікування шляхом використання 

електротермоадгезії при хордектоміях як методику одночасного радикального 

втручання та хірургічної реабілітації хворих на рак гортані І-ІІ ст.  

Об'єкт дослідження: рак гортані серединної (голосникової) локалізації.  

Предмет дослідження: результати комплексного лікування та обстеження 

хворих на рак гортані серединної (голосникової) ділянки І-ІІст.  

Методи дослідження: експериментальні, клінічні, морфологічні, інтраскопічні, 

гістологічні, біофізичні, імунологічні, фонопедичні, статистичні. 

У завдання дослідження входить: 

1.Провести аналіз анатомічного та функціонального стану голосового апарату у 

хворих на рак гортані І-ІІ ст. серединної локалізації після перенесених одно- та 

двобічних хордектомій за традиційною методикою. 

2.Впровадити та клінічно оцінити запропоновану методику реконструктивного 

відновлення голосової складки за допомогою електротермоадгезії. Провести 

дослідження перебігу інтраопераційного,  раннього й віддаленого післяопераційних 

періодів у хворих, прооперованих за стандартною методикою та з використанням 

електротермоадгезії. 



3.Розробити метод реконструктивного відновлення видаленої під час 

хордектомії голосової складки на лабораторних тваринах (свинях).  

4.Визначити біофізичні закономірності функціонування новоствореної 

голосової складки. 

5.Дослідити стан місцевої реактивності, імунітету та абластичності 

хірургічного втручання у хворих після реконструктивного відновлення голосової 

складки. 

6.Провести порівняльну характеристику показників якості голосу у хворих 

після проведення хордектомії за допомогою електрозварювального апарату  в групі 

порівняння та основній. 

7.Оцінити ефективність сформованої за допомогою електротермоадгезії 

голосової складки за допомогою сучасних методів діагностики. 

Наукова новизна:  

В роботі представлено результати розробленої автором методики хірургічного  

втручання на ранніх стадіях раку гортані серединної локалізації з використанням 

електротермоадгезії (ЕТА), доведено її переваги в порівнянні з традиційним 

втручанням.  

На основі методики хірургічного втручання з ЕТА автором розроблена тактика 

ведення хворих у ранньому післяопераційному періоді, в тому числі із з 

застосуванням комплексного клініко-педагогічного впливу, що дозволило 

покращити якість життя, показники голосової функції у хворих після хордектомії. 

Доведена абластичність хірургічного втручання з використанням 

електротермоадгезії та імуномоделюючий ефект електротермоадгезії. 

Запропонована оригінальна експериментальна система для вивчення 

структурних одиниць модельної системи слизових сполучних тканин та описано 

механізм структурних перетворень в тканинах під дією ЕТА. 

Практичне значення отриманих результатів:  

Обґрунтовано більш високу ефективність проведення хордектомії із 

застосуванням електрозварювального апарата ЕК - 300М1 у порівнянні з існуючим 

традиційним методом. Практичне значення наукового дослідження поповнює 



арсенал хірургічних методик практикуючих отоларингологів, онкологів, хірургів 

«голова-шия». Матеріали дисертаційної роботи впроваджені в практику відділення 

оториноларингології КЗ КОР КОКЛ. Розроблено і впроваджено спосіб хордектомії 

(патент України на корисну модель № 52646 «Хірургічний спосіб виконання 

хордектомії за допомогою електрозварювання» від 10 вересня 2010 р.). 

Особистий внесок здобувача.  

Дисертантом проаналізовано літературу з проблем хірургічного лікування 

хворих на рак гортані. Разом із проф. Р. А. Абизовим визначено напрямок 

досліджень, сформульовано мету та завдання. Експериментальна частина роботи 

виконана автором в рамках експерименту ІЕЗ ім. Б. Є. Патона та на базі кафедри 

біологічної фізики Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка. 

Автор також самостійно виконував клінічний огляд хворих, біопсію, здійснював 

тематичний відбір хворих та проводив хірургічне лікування у складі операційної 

бригади. Особисто здійснено статистичний аналіз отриманих результатів, 

сформульовано висновки та практичні рекомендації. Аналіз та обговорення 

отриманих результатів проведено спільно з науковим керівником –                      

проф. Р. А. Абизовим. У співавторстві з проф. Р. А. Абизовим розроблено спосіб 

хірургічного лікування раку гортані, а саме із застосуванням електрозварювального 

апарата.  

Апробація результатів дисертації.   

Основні положення дисертації були оприлюднені на щорічній осінній 

традиційній конференції Українського наукового товариства лікарів-

оториноларингологів «Новітні технології в діагностиці та лікуванні хронічних 

запальних та онкологічних захворювань  ЛОР-органів» (30 вересня – 1 жовтня 2013 

р.), щорічній осінній традиційній конференції Українського наукового товариства 

лікарів-оториноларингологів «Новітні технології в оториноларингології» (24-25 

вересня 2012 р.), щорічній весняній традиційній конференції Українського 

наукового товариства лікарів-оториноларингологів «Сучасні методи діагностики і 

лікування хронічних запальних захворювань ЛОР-органів» (21-22 травня 2012 р.), 

щорічній традиційній осінній  конференції Українського наукового товариства 



лікарів-оториноларингологів з міжнародною участю (25-28 вересня 2011 р.), 

щорічній весняній традиційній конференції Українського наукового товариства 

лікарів-оториноларингологів «Фармакотерапія та хірургічні методи в 

оториноларингології» (19-20 травня 2014 р.), щорічній осінній традиційній 

конференції Українського наукового товариства лікарів-оториноларингологів 

«Сучасні методи консервативного та хірургічного лікування в оториноларингології» 

(5-6 жовтня 2009 р.), щорічній осінній традиційній конференції Українського 

наукового товариства лікарів-оториноларингологів «Сучасні методи діагностики і 

лікування хронічних запальних та онкологічних захворювань верхніх дихальних 

шляхів та вуха» (22-23 вересня 2014р.), науково-практичній конференції «Актуальні 

питання оториноларингології та дитячої оториноларингології» (19 квітня 2016 р. 

(доповідь), шостому міжнародному науково-практичному семінарі «Сварка мягких 

живых тканей. Современное состояние и перспективы развития» (2-3 грудня 2011 

р.), п’ятому міжнародному науково-практичному семінарі «Новые направления 

исследований в области сварки живых мягких тканей», 26-27 ноября 2010 р., 

четвертому міжнародному научно-практичному семінарі «Новые направления 

исследований в области сварки живых мягких тканей», 23 ноября 2009 р., сьомій 

міжнародній науково-практичній конференції «Сварка и термическая обработка 

живых тканей. Теория. Практика. Перспективы», 30  ноября 2012 г., всеукраїнській 

науково-практичній конференції з міжнародною участю, присвяченій 70-річчю 

Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру «Сучасні підходи в 

лікуванні онкологічних хворих», 21-22 травня 2015 р., м. Вінниця, ІІ науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання дитячої 

оториноларингології», 9-10 жовтня 2014 р., м. Київ, VІ науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Новітні напрямки досліджень в галузі 

захворювання живих м’яких тканин. Рани, ранова інфекція, пластика та 

електрозварювання живих тканин», 1-2 грудня 2011 р., м. Київ, XІІ з’їзді 

оториноларингологів України, 18-20 травня 2015 р., м. Львів. 



Публікації за темою дисертації. За темою дисертації опубліковано 24 наукових 

праці: 5 статей у рекомендованих наукових фахових виданнях, 19 тез – з’їздів, 

конгресів та конференцій. Отримано 1 патент України на корисну модель.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Клініко-епідеміологічні особливості та основні методи лікування раку 

гортані серединної локалізації 

У структурі причин смерті в Україні злоякісні новоутворення посідають друге 

місце після захворювань серцево-судинної системи. На жаль, за останні 10 років 

загальна кількість онкологічних хворих збільшилася на 25% і має тенденцію до 

зростання на 2,6 - 3% щороку [78]. У 2008 році, за уточненими даними 

Національного канцер-реєстру [102-107], кількість первинних онкологічних хворих 

становила 161 414, показник захворюваності - 349,4 на 100 тис. населення, а за 

даними 2013 року було зареєстровано вже 164 465 нових випадків захворювань 

злоякісними новоутвореннями, загальний показник досяг 384,9 на 100 тис. 

населення. ЛОР- онкологічна захворюваність становить близько 7 000 випадків 

(4,4%) серед усієї вперше виявленої онкологічної патології в популяції на 50 млн. 

чоловік. Питома вага хворих на злоякісні пухлини гортані становить 1 - 8% від 

загальної онкологічної захворюваності та близько 60% всіх злоякісних пухлин ЛОР-

органів [39]. Абсолютна більшість серед пацієнтів - чоловіки (80-95%) [53] 

працездатного віку (35 - 60 років у 70% випадків). Таким чином, рак має тенденцію 

до «омолодження» [78]. Крім того, в останні роки спостерігається тенденція до 

зростання захворюваності серед жінок (однією з причин є збільшення питомої ваги 

жінок, які палять): темпи приросту серед них у 4 рази більші, ніж серед чоловіків, й 

становлять 12,8 % та 3,3% відповідно [53]. Частіше злоякісні утворення гортані 

виникають у мешканців міст, ніж у сільських жителів. Досить високою лишається і 

смертність від раку гортані: серед чоловіків показник на 100 тис. населення 

коливається в межах 6,9 -7,4%, при цьому протягом першого року після 

встановлення діагнозу помирають 27,7 - 27,9% хворих  [102-107]. Згідно з  

літературними даними, за період після аварії на ЧАЕС відзначається збільшення 

онкозахворюваності населення України в 2,2 разу, у тому числі й зростання ЛОР-

онкозахворюваності [114].  



Пухлини гортані займають 6-е місце у світі за поширеністю. Найбільш висока 

захворюваність на рак гортані зафіксована в Польщі, Таїланді та деяких штатах 

США, найвищі показники (1,0 на 100 000 населення) фіксуються у країнах 

Південно-Східної Азії та центральної Африки. У 2000 році у США вперше захворіло 

на рак гортані більше 12 тис. чоловік, а за останні 10 років кількість хворих на 

злоякісні пухлини гортані за даними світового звіту раку збільшилась у 1,6 разу 

[196], при цьому 5-річна виживаність краща серед білошкірого населення, ніж серед 

афроамериканців (61% - 64% та 40% - 52% відповідно) [173]. Досить низька 

захворюваність на рак гортані в Норвегії, Швеції та Японії. Географічний розподіл 

за локалізацією виглядає таким чином: ураження надскладкового та складкового 

відділів переважає у США, Канаді, Англії, Швеції, Франції, Іспанії та Італії, у 

Фінляндії - переважає підскладкова локалізація процесу, в Японії приблизно з 

однаковою частотою встановлюються обидві локалізації. В усіх країнах 

відбувається зростання захворюваності на 3 - 4% на рік [186, 191]. В Україні 

кількість хворих на злоякісні пухлини гортані зросла за останні 5 років на 10%, при 

цьому слід відмітити збільшення серединної та вестибулярної локалізації процесу 

[39].  

Найважливішими причинами виникнення злоякісних утворень вважається вплив 

різноманітних канцерогенів (хімічних, фізичних та біологічних речовин), які 

поділяють на обов’язкові (ініціатори) та умовні (промотори). Найбільш важливим 

фактором ризику є тютюн. Частка раку гортані, викликаного палінням, становить 

87% [121]. Ризик розвитку раку гортані у курців збільшується в 15 разів у 

порівнянні з некурцями, а у групі осіб, які кинули палити, - у 5 разів. Більш того, 

сумісний вплив алкоголю (вирогідно, алкоголь є промотором канцерогенезу) та 

тютюну призводить до ще більшого підвищення ризику виникнення раку гортані 

[121, 172]. Одним з найбільш агресивних хімічних чинників є вугільний пил. 

Відмічено достовірну залежність захворюваності на злоякісні пухлини гортані від 

збільшення тривалості контакту та кумулятивної експозиції вугільного пилу. У 

дослідженнях, що виконані на Європейській популяції, виявлено можливий 

канцерогенний вплив формальдегіда, ароматичних амінів, включаючи ариламіни та 



гетероциклічні аміни [192], на гортань та відмічено підвищений ризик у зв’язку з 

експозицією твердих сплавів та хлорвмістких розчинників [121]. Серед біологічних 

чинників певний вплив  Edwards A. та співав. визнають за папілома вірусом людини 

16 типу [151]. Дослідження  Romesser P. вказують на три провідні причини: тютюн, 

алкоголь та папілома вірус людини [190]. 

Покращання діагностики раку гортані на найбільш ранніх стадіях дозволяє 

поліпшити прогноз перебігу захворювання та виживання хворих. Так, при 

встановленні діагнозу на І ст. й використанні при цьому хірургічного лікування 

п’ятирічне виживання становить 85 - 90%, тоді як на ІІ ст. цей показник становить 

70 - 80% [3, 129, 164]. За даними Center Oscar Lambret (Франція), п’ятирічна 

виживаємість пацієнтів із плоско- клітинними пухлинами голови та шиї, залежно від 

стадії, коливається у таких межах: І ст. – 75%, ІІ ст. – 40 - 70%. Одним з 

найважливіших прогностичних факторів є розмір первинної пухлини та наявність 

або відсутність метастазування [170, 176, 186, 194]. Так, 3- та 5-річна виживаємість 

хворих на пухлини голови та шиї, які відносяться до Т1, становить 62% та 48% , для 

Т2 - 43% та 31% відповідно [53, 187]. Основними методами лікування онкологічних 

захворювань є хірургічне втручання, променева терапія та хіміотерапія. Останню 

поділяють на неоад´ювантну (проводиться перед оперативним втручанням) та 

ад´ювантну (як наступний етап лікування). Розрізняють комбіноване лікування, при 

якому оперативне втручання поєднується з хіміо- або променевою терапією, 

комплексне (із застосовуванням трьох основних методів лікування) та поєднане 

лікування – з використанням одночасно кількох консервативних методів. Обсяг 

лікувальної програми  визначається з урахуванням локалізації та розповсюдження 

пухлини, інвазивності її росту (ендо-, екзофітний чи інфільтративний), гістологічної 

будови злоякісного новоутворення (символ G дає уявлення про ступінь 

диференціації пухлини), наявності супутньої патології та загальним станом хворого. 

Усе це вимагає використання індивідуального підходу в лікуванні кожного хворого 

у співпраці з радіологом, хіміотерапевтом, патогістологом, терапевтом, 

анестезіологом та іншими суміжними спеціалістами [3]. Найбільш ефективним та 

радикальним методом лікування є хірургічний. На ранніх стадіях виявлення раку 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780723434580000130
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9781455728657000680


гортані можливе використання монотерапії - хірургічного або променевого методів 

[148, 195], рідше застосовують комбіновану терапію [190]. Ефективність 

використання хірургічного втручання у хворих на обмежений рак гортані І – ІІ ст. 

підтверджують результати досліджень Р. М. Рзаєва, 2006 р. [108], Так, 5- річна 

виживаємість при резекціях гортані була аналогічною результатам при променевому 

лікуванні та становила при І ст. – 82 - 95%, при  ІІ ст. – 55 - 66% відповідно. Крім 

того,  слід зазначити, що поява деяких функціональних розладів (таких, як 

порушення голосоутворення) не зменшує цінності хірургічного втручання [112. 159, 

187], а статистичні дані свідчать, що відсоток рецидивів у групах променевого та 

хірургічного лікування не відрізняється [137, 158]. 

Обов’язковою умовою успішного хірургічного втручання є дотримання 

принципів онкологічного радикалізму, який передбачає знання біологічних 

особливостей поширення пухлини в межах органу, можливість її розповсюдження 

на сусідні тканини та органи та чітке уявлення про шляхи метастазування по 

лімфатичних колекторах. Ці відомості дозволяють планувати найбільш доцільний 

для кожного випадку обсяг хірургічного втручання. По відношенню до можливостей 

та перспектив хірургічної інвазії визначають пухлини операбельні (передбачають 

можливість проведення операції), резектабельні (вірогідність резекції органу, яка 

визначається інколи під час втручання) та неоперабельні (виключається можливість 

операції). Усі ці способи переслідують ціль видалення пухлини, виходячи з 

уявлення, що вона має локальний характер, тобто хірургічні методи найбільш 

ефективні на ранніх стадіях захворювання [78]. Оперативні втручання поділяються 

на радикальні - повне видалення органу з пухлинним вогнищем, паліативні 

(видалення основної пухлини з наступним консервативним лікуванням, усунення 

ускладнень або основного симптому), функціонально-ощадливі й реконструктивно-

відновлювальні операції [93]. Останній вид операцій використовують на ранніх 

стадіях захворювання. Реконструктивна хірургія має за мету збереження або 

відновлення основних функцій гортані: дихальної, роздільної та голосової.  

В історії розвитку ощадливих операцій при раку гортані можливо виділити 

декілька періодів. Зрозуміло, вказати точні хронологічні межі цих періодів навряд 



чи можливо, тому що бувають пропозиції, які перевершують технічні можливості 

свого часу і які можуть бути реалізовані тільки в подальшому, але розмежувати їх 

ми можемо на основі тенденцій, що панували в них. Перший період може брати 

відлік  із моменту винаходу гортанного дзеркала (1854 р.), у цьому періоді Чермак 

(1859 р.) за допомогою ларингоскопії поставив діагноз «рак гортані», а в 1861році  

К. А. Раухфус уперше у світі зробив операцію розщеплення щитовидного хряща для 

видалення пухлини гортані. У 1863 році Санде під ефірним наркозом провів 

розщеплення гортані з приводу раку. Невдачі при проведенні ощадливих втручань 

призвели до розробки методик видалення всієї гортані, і у грудні 1873 року              

Т. Більрот уперше виконав екстирпацію гортані при раку. Із цього моменту почався 

«Більротовський» період захоплення тотальною екстирпацією гортані, який 

продовжувався недовго. Поступово почали накопичуватися відомості про далеко не 

блискучі результати цієї операції, тому закономірним стало повернення до 

ощадливих втручань. J. M. Brun (1878 р.) та Н. М. Воскресенський (1890 р.) після 

розщеплення гортані з приводу раку отримали високу летальність хворих та 

виникнення рецидивів, але в ХІХ столітті почалося тверезе критичне ставлення до 

операцій при раку гортані. Незадовго до цього Р. Крисгабер запропонував 

класифікацію раку гортані, де поділяв його на «зовнішній» та «внутрішній»: рак, 

який виникає всередині гортані, протікає відносно доброякісно, росте повільно, 

лишається тривалий час в області голосового апарату, пізно дає метастази. Ця 

класифікація дозволила більш точно встановити показання до ощадливих втручань. 

Ф. Бутлін (F. Butlin) проаналізував невтішні статистичні дані Бруна (Bruno E. J.) та 

дійшов висновку, що серед його хворих не було жодного, «придатного» до 

тиреотомії, а отже, помилка в показаннях до ощадливого втручання дискредитувала 

метод. Цей автор вважав, що вражену раком справжню голосову складку можна 

видалити за допомогою тиреотомії. Він уперше виявив, що на ранніх стадіях 

пухлина ще не поширюється на внутрішнє охрястя та хрящ, а ураження 

обмежується тільки м’якими тканинами. Невдовзі і Г. Семон визнав тиреотомію.У 

1984 році  він повідомляє про 12 часткових резекцій з 25% летальності. Бутлін       

(F. Butlin) у 1895 році з 14 розщеплень мав тільки один летальний випадок. Тому ці 



роки прийнято вважати початком другого етапу розвитку ощадливих втручань. У 

цей період, за рахунок установлення показань до операції залежно від стадії та 

локалізації процесу, отримано позитивні результати при використанні ощадливих 

втручань. У 1901 році Н. І. Напалков та Н. М. Волкович використовують 

тиреотомію навіть як діагностичну операцію при недостатньо інформативному 

внутрішньогортанному біопсійному дослідженні. У подальшому, на третьому етапі 

розвитку ощадливих втручань, завдяки роботам Н. Н. Петрова, Ф. С. Бокштейна,    

А. М. Натансона, І. Я. Сендульського, В. Ф. Ундрица, О. С. Коломійченко та ін., 

впровадженню загальної анестезії, антибактеріальної терапії та використанню 

антисептиків проводилось вдосконалення методик виконання ощадливих операцій 

та накопичення їх позитивних результатів. Четвертим, сучасним етапом у розвитку 

ощадливих втручань, є період, який  можна умовно назвати «реконструктивним» 

[20, 22, 37, 77, 128]. Ще В. Брюнінгс (Brunings Wilhelm) запропонував введення в 

основу голосової складки рідкого парафіну, пізніше К. Арнольд використав для 

цього імплантацію подрібненого аутогенного хряща, кісткового порошку в 

желатині, тефлонового протезу, поліакріламідного гелю [101], але основними 

недоліками цих методик є часткова або повна резорбція введеного у складку 

матеріалу та місцеві реакції на введення препаратів [97, 119] С. М. Тимчук 

застосовував в якості трансплантата хрящ вушної раковини, при цьому, за 

спостереженнями авторів, рухливість оперованої половини гортані з’являється між 

1-2-м та 9-м місяцями після реконструкції, але наведена методика передбачає 

проведення 2-етапного оперативного втручання. Крім того, можливість реакції 

відторгнення навіть аутотрансплантата лишається досить високою [119].        

Фейгин Г. А. [123] використовував методику, що передбачає на заключному етапі 

проведення хордектомії зшивання верхнього та нижнього країв рани таким чином, 

щоб утворити дублікатуру слизової, що випинає та імітує видалену голосову 

складку. Під керівництвом С.М. Соколенко 1984р. [112] розроблено методики 

резекції гортані з пластикою дефекту аутогенними слизовими, шкірними та 

хрящовими лоскутами. При використанні шкірних аутотрансплантантів фіксувались 

часті відторгнення лоскута, а при його приживленні - ріст волосся у просвіт гортані, 



неприємні відчуття у хворих, пов’язані з утворенням густого мокротиння та кірок. 

Крім того, це призводить до звуження просвіту гортані та стенозування. Але й 

слизові трансплантати не попереджують тих функціональних змін, що виникають 

при порушенні цілосності гортані. Som (1951 р.) використовував для пластики 

слизову оболонку гортанної частини глотки позаду перснеподібної ділянки.              

І. І. Потапов (1957р.) зшивав верхній та нижній краї рани для утворення дублікатури 

слизової, що виступає у просвіт гортані. А. О. Шульга (1968 р.), А. І. Циганов    

(1976 р.), Conley (1959 р.), Wieland (1959р.), Mohr (1984 р.) використовували вільні 

краї слизової оболонки грушовидного кишені, кореня язика та бокової стінки глотки 

[62]. Hyung-Tae Kim, 2003р. запропонована методика черезшкірної ін’єкційної 

ларингопластики з використанням інтегрованої електроміографії [166]. Методика 

проведення операції полягає у введенні біологічного наповнювача (у випадку 

рубцевих післяопераційних змін голосової складки - гіалуронової кислоти), який 

повинен розподілитися в голосовій складці та бути обмежений сполучнотканинним 

шаром. Однократне введення препарату не приводить до бажаного ефекту, тому, як 

правило, має бути проведено 3- 4 втручання, при цьому повне відновлення триває до 

2-х років. Якщо у лікаря недостатньо досвіду у проведенні ін’єкційної 

ларингопластики та під час здійснення операції він не використовує інтегровану 

електронейроміографію, введення препарату у строго визначену частину голосових 

складок практично неможливе, тому результат такої операції може бути 

непередбачуваним. Тобто недоліком цієї методики є тривалий час відновлення 

голосової функції, необхідність повторних оперативних втручань, обов’язкове 

використання інтегрованої електроміографії та наявність дорогого сучасного 

обладнання. Стівен Зайтелс (Гарвардська медична школа) та Роберт Лангер 

(Массачусетський технологічний інститут) із 2002 року проводять експериментальні 

дослідження з поліетиленгліколем (ПЕГ, PEG30). Шляхом зміни структури цього 

полімера вони отримали гідрогель, який повинен замінити голосову складку, але в 

даний час методика проходить клінічні випробування й , крім того, у технології 

використання гелю  необхідне  його повторне застосування через 6 місяців [160]. 

Застосування тканинної інженерії та роботизованої хірургії у відновлювальній 



оториноларингології також знаходиться на етапі теоретичних розробок та 

гіпотетично можливих варіантів практичного застосування [144, 167]. 

Базуючись на проведеному аналізі наведеного матеріалу, можна констатувати, що 

вищезазначені методики лікування, незважаючи на досягнуті успіхи при 

вдосконаленні оперативних втручань, мають певні недоліки. Серед основних це - 

тривалий час або багатоетапність оперативного втручання, використання 

стороннього матеріалу при реконструкції гортані, значні затрати на обладнання, що 

використовується під час операції, а також недостатня інформація про стан 

голосомовної функції після проведених оперативних втручань. Таким чином, є 

обґрунтованою необхідність продовження пошуку більш ефективних методик 

хірургічних втручань у хворих на рак гортані серединної локалізації.   

 

1.2. Стан голосоутворення після часткових резекцій гортані 

Згідно з визначенням Союзу європейських фоніатрів, фоніатрія – це медична 

наука, предметом вивчення якої є проблеми голосу, мовлення, а також й слуху, адже 

він напряму пов'язаний  із голосовою та розмовною функціями в їх нормальних та 

патологічних проявах. Актуальність проблем діагностики та лікування 

фоніатричних розладів важко переоцінити в умовах сучасного суспільства, тому що 

фонація є засобом спілкування людей. Соціальне значення голосу є виключно 

важливим. Голосова функція, яка нероздільно пов’язана з експресивною мовою, є 

соціальною категорією першочергового значення, тому що здатність говорити, 

виражати свої думки характеризує людину як особистість. Можливість тонових 

модуляцій, як і зміни тембру та висоти голосу, являє собою відображення 

відповідної кіркової та підкіркової активності, тобто є проявом духовного життя 

людини. Із соціальної точки зору голос є не тільки засобом інформації та 

спілкування між людьми, але також і своєрідним капіталом при професійному 

використанні [64]. Вивчення проблем голосу виходить далеко за межі не тільки 

отоларингології, а й медицини взагалі і стає предметом міждисциплінарного 

вивчення багатьох спеціальностей [134]. Фонація або голосоутворення являє собою 

високо диференційований умовно-рефлекторний акт, який виробляється та 



розвивається на основі безумовно-рефлекторної діяльності і за даними                  

Т.А. Шидловської, 2011[132] складається з таких ланок:  

- вольового налаштування вокальних м'язів та елементів резонаторної системи 

відповідно до оптимального імпедансу;  

 - ларингеальної рефлекторної м'язової активності, яка під час фонації регулюється 

аферентними імпульсами, що йдуть з рецепторних зон; 

- реалізації слухового зворотного зв'язку і корекції через слуховий самоконтроль 

голосу, який продукується. Ця послідовність включає в себе безліч нервових 

елементів, які на різних рівнях беруть участь у роботі умовно-рефлекторних 

механізмів у відповідній послідовності та у визначений час.  

Патологічні стани голосової функції можна розглядати як прояви органічних 

змін чи функціональних порушень анатомічних елементів периферійного органу - 

гортані, нервово-м'язового апарату, нервових шляхів (аферентних та еферентних) та 

різних відділів ЦНС, яка прямо чи опосередковано, за допомогою різних зв'язків і 

додаткових складних взаємовідносин бере участь у реалізації цього рухового акта, 

включаючи його біохімічний аспект [132]. 

В утворенні голосу беруть участь багато органів та систем, що потребує їх 

злагодженого нормального функціонування для забезпечення голосоутворення. На 

думку В. П. Морозова 2007 [71], тріада «дихання-гортань-резонатори» утворює 

взаємопов’язану цілісну систему завдяки наявності між її частинами як прямих, так і 

зворотніх сил взаємодії трьох типів: а) акустичних, б) пневматичних,  в) нервово-

рефлекторних. Вказані сили взаємодії є системними зв’язками, і їх наявність є 

фізіологічною основою цілісності голосового апарату. Фонаторна функція не має 

власної системи анатомічних структурних елементів, не існує органів, що були б 

спеціально та виключно призначені для формування голосу. Голосова функція, 

зокрема, включає в себе взаємодію всіх складових частин дихального шляху - від 

легень до носових отворів. Уся ця складна система представлена різними тканинами 

(кістки, хрящі, сухожильні елементи грудної клітки, легені, тканини дихальних 

шляхів зі слизовою оболонкою, чисельні кровоносні судини та елементи нервової 

системи з їх багатою сіткою моторних, чутливих та вегетативних волокон). Отже, 



фонаторна функція реалізується в рамках складної функціональної системи, у якій 

можна виділити такі відділи: 1) голосомовний апарат:  

 - генераторний відділ - гортань, що здійснює голосо- і мовоутворення шляхом 

«озвучування» (надання коливальних рухів) струменю повітря, яке видихається;  

-  енергетичний відділ, який забезпечує вдих і видих, доставку повітря в  гортань та  

достатній рівень підскладкового тиску - це повітроносні шляхи, легені, грудна 

клітка, дихальні м'язи;  

 - органи, що здійснюють акустичне оформлення утвореного в гортані звуку: 

артикуляційний апарат (м’язи глотки, язик, губи, м’яке піднебіння, щоки, зуби, 

верхня та нижня щелепи), резонаторні порожнини глотки, носа, біляносових пазух, 

трахеї та бронхів;  

2) адаптаційно-трофічний відділ, який забезпечує гомеостаз та енергетичні потреби 

органів та систем у  процесі фонації (вегетативна, ендокринна, серцево-судинна, 

дихальна та газотранспортні системи);  

3) регулюючі, контролюючі та коригуючі органи (кіркові та підкіркові центри 

головного мозку, чутливі та рухові центри спинного мозку) - цей відділ організує 

роботу всіх органів та систем і об’єднує їх у функціональну систему.  

У фоніатрії переважає методологічний підхід до проблеми фонації, що 

грунтується на теорії функціональних систем П. К. Анохіна, згідно з якою для 

досягнення відповідної до потреб даного моменту фонації необхідна узгоджена 

взаємодія різних фізіологічних систем і органів у рамках єдиної голосомовної 

функціональної системи, у якій процес фонації контролюють, коригують та керують 

ним «фоногенні» центри головного мозку [8, 9],. Голос людини являє собою звукове 

коливання, субстратом якого є потік повітря, що з альвеол через бронхи та трахею 

досягає органу-ефектора голосоутворюючої системи – гортані, трансформується в 

голосові коливання як такі і через резонатори – глотку, порожнину рота та носа - 

розповсюджується в навколишньому просторі [132]. Питання про механізм 

голосоутворення дискутуються вже протягом  кількох сторіч.  

 

 



На теперішній час відомі три теорії утворення голосу: 

1. Міоеластична. На  думку прихильників даної теорії, голосове коливання 

утворюється в результаті проходження повітряного потоку через голосову щілину, 

внаслідок чого голосові складки починають механічно рухатись. У 1835 році 

Мюллер висловив думку, що зближення голосових складок відбувається за рахунок 

роботи м'язів гортані, а їх вібрація – у результаті переміщення повітря з легень. Для 

утворення звуків голосова щілина має бути закрита. Під дією тиску підскладкового 

простору вона відкривається на короткий проміжок часу. При цьому потік повітря 

переривається, і воно починає вібрувати над голосовими складками, що призводить 

до вібрації самих складок у горизонтальній площині. Частоту коливань 

обумовлюють еластичні можливості голосових складок.  

2. Нейрохронаксична (Husson, 1950р.). Основним моментом у механізмі 

фонації за даною теорією є певна кількість імпульсів (хронаксій), які  проходять  по 

зворотньому нерву і досягають вокальних складок, що, врешті-решт, і спричиняє 

роботу вокальних м’язів. Р.Хассон вважав, що нерв, який проводить імпульси і має 

багато відокремлених волокон, начебто поділяється на частини, причому кожна з 

них проводить імпульси не більше 500Гц. Така властивість нерву дозволяє 

голосовим складкам людини здійснювати коливання на дуже великій частоті.  

3. Мукоондулярна теорія. Суть даної теорії полягає в тому, що трансформація 

повітряного струменя у звукове коливання здійснюється не стільки внаслідок 

скорочень голосових м’язів, скільки за рахунок руху слизової оболонки по вільному 

краю голосової складки . У 1962 році іспанський фоніатр Й. Перейо (J. Perello)  

презентував свою теорію фонації – мукоондуляторну (від грец. mucusa «слизова 

оболонка», ondulatore «хвиля»). На думку автора, коливання голосових складок – це 

хвилеподібне ковзання слизової оболонки з підкладкового простору доверху та 

спереду назад по краю голосової складки. Перед тим як згаснути одній хвилі, 

виникає наступна і так далі, такі рухи слизової оболонки були дуже гарно помітні на 

кольоровій фотоплівці, що демонстрував вчений на одному з конгресів Союзу 

європейських фоніатрів. 



 Узагалі-то вчені сходяться на думці, що кожна із вказаних теорій має раціональне 

зерно і всі вони скоріш за все є взаємодоповнюючими [24, 71, 132].). Дослідження 

механізмів фонації протягом років дали можливість доповнювати та вносити 

корективи й уточнення в існуючі теорії. А. В. Хохлов (1960 р.) [64] досліджував 

механізм фонації за допомогою едоларингографії та зробив висновок, що головний 

елемент у генерації звуку - це динамічний стан голосової щілини у строгій 

координації з підскладковим тиском. На думку А. Митринович-Моджехеєвська, 

1965[153], повітря, що видихається, є не тільки середовищем, у якому відбуваються 

коливання голосових складок, а й одночасно є подразником для периферичних 

рецепторів голосового апарату. Leden (1961 р.) запропонував термін аеродинамічна 

теорія, яка враховує домінування аеродинамічних принципів, вплив структурних 

змін у різних регістрах та кінестетичну дію голосового м’яза, багатого сенсорною 

іннервацією. Згідно з фізіологічними  аспектами теорії голосоутворення відомо, що 

нерв здатний проводити сигнали із частотою не більше 400-500 Гц. Така здатність 

має назву лабільність нерву. Лабільність м’язів, що реагують на імпульси 

скороченням, ще нижча. Видатні фізіологи В. И. Медведєв, Л. Н. Савина,                 

Н. В. Суханова,1959 [65] у дослідах на тваринах довели, що синхронізм подразнень 

голосових складок спостерігається до 100 Гц, а при більш високій частоті  

подразнена голосова складка впадає у стан так званого тетанусу – тривалого 

перевантаження. 

Історичною основою резонансної теорії є відомі теорії  Г. Фанта (Фант,      

1964 р.; Fant, 1960 р.), В. Н. Сорокіна (Сорокін, 1985 р.). Згідно з теорією 

Гельмгольца (Helmholtz, 1913 р.), який уперше експериментально-теоретично довів 

резонансне походження звуків, та іншими теоріями, процес формування звуків є 

процесом керування резонаторними властивостями ротоглоткового резонатора, які 

регулюються органами артикуляції та відтворюються в формантній структурі 

спектру мовних звуків, за якими голосні й упізнаються на слух [72]. 

Окремим питанням є механізми голосоутворення при патології голосового 

апарату, у тому числі після оперативних втручань на гортані різного обсягу. З 

найбільшою вірогідністю, для голосоутворення в патологічних умовах [21], крім 



імпульсів з кори головного мозку, має значення можливість голосового апарату 

створювати достатній тиск повітря в підскладковому просторі. А в утворенні голосу 

в патологічних умовах беруть участь фактори, наведені в усіх теоріях 

голосоутворення. Взагалі, питання голосоутворення при органічних та 

функціональних станах гортані висвітлене та систематизоване досить широко [6, 7, 

23, 24, 25, 36, 40, 43, 48, 59, 64, 79, 130, 131, 132, 138, 157, 174, 180], а проблемі 

відновлення голосу після часткової резекції гортані  присвячені поодинокі та 

переважно несистематизовані дослідження [5, 21, 61, 97, 111, 116, 120]. 

Голосоутворення після органозберігаючих операцій на гортані вивчено 

недостатньо глибоко, але встановлено, що в голосоутворенні важливу роль відіграє 

внутрішня частина щиточерпалоподібного м’язу, який закладений  у товщі 

голосової складки і називається голосовим м’язом. Волокна його йдуть у 

горизонтальному, вертикальному та косому напрямках, що забезпечує скорочення 

окремих ділянок голосових складок. Голосоутворення  після видалення голосової 

складки страждає через обмежену рухливість або повну нерухомість рубцевої 

тканини, яка утворилась на місці видаленого органу, та відсутність достатнього 

опору повітряному струменю на видиху. У дослідженні С.М. Тимчук 1990 р. [119] 

наведено 4 механізми голосоутворення: рубцево- зв’язковий, несправжньо- 

зв'язковий, монозв'язковий та реконструктивно-зв’язковий, при якому, за 

спостереженнями авторів,  рухливість оперованої половини гортані з’являється між 

1-2-м  та 9-м  місяцями після реконструкції.  

Вирішення питань реабілітації голосової функції після ощадливих 

оперативних втручань, нові методи органозберігаючих операцій на гортані 

потребують нових підходів до голосової реабілітації в післяопераційному періоді 

[185]. 

 Сьогодні, коли показник якості життя онкологічних хворих вважається 

другим за значимістю критерієм оцінки результатів протипухлинного лікування 

після виживаємості, абсолютно виправданим є намагання вчених на сучасному рівні 

на межі суміжних дисциплін комплексно вирішити проблему покращання якості 



життя хворих на рак гортані з використанням високотехнологічних методів 

голосової реабілітації [27, 28, 116, 161, 167, 193, 175].  

Питання механізму виникнення голосу після органозберігаючих втручань на 

серединному відділі гортані продовжує викликати інтерес в науковців у зв’язку з 

тим, що ні одна з існуючих теорій не може в повному обсязі пояснити факт 

голосоутворення як в умовах повного здоров’я, так і при різних патологічних 

захворюваннях. Крім того, актуальним питанням постає розробка комплексного 

підходу до реабілітації голосової функції, який би відповідав принципам 

послідовності та наступності ведення хворих.  

 

1.3. Електротермоадгезія 

Технічний прогрес у медицині стосується й вдосконалення засобів, які 

традиційно використовуються в хірургії для розз’єднання та з’єднання тканин. 

Вдосконалення методик оперативних втручань досягло меж своїх можливостей, але 

результати місцевих хірургічних втручань покращуються дуже незначно [42]. Тому 

питання використання сучасних фізичних методів під час хірургічних втручань є 

одним з можливих напрямків не тільки вдосконалення  техніки операції, а й 

покращання перебігу раннього та пізнього післяопераційних періодів та реабілітації 

хворих на рак гортані. Для розсічення та коагуляції тканин до сьогодні широко 

використовуються моно- та біполярні токи, принцип дії яких на тканини лежить в 

основі ріжучої та коагулюючої дії електрохірургічних інструментів [168]. Як відомо, 

всі ефекти електрохірургії засновані на принципі перетворення електричної енергії в 

теплову при проходженні заряджених частинок току через біологічні тканини [110]. 

Використання цих коагуляторів супроводжується термічним ураженням тканин, їх 

опіком та некрозом, що призводить до виникнення виражених запальних змін, 

формування в подальшому грубих рубцевих змін та деформації тканин [122]. При 

заживленні ран відмічається тривале очищення рани від гнійно-некротичного 

детриту, відсутність у грануляційній тканині зрілих клітинних форм, слабкий 

коллагеногенез, набряк та посилений ріст судин як результат гіпоксії. Це свідчить 



про формування неповноцінної грануляційної тканини, що схильна до запального 

процесу та вторинних некрозів. Цьому сприяє й характер запальної реакції, серед 

елементів якої тривалий час переважають нейтрофільні гранулоцити, а процес 

епітелізації утруднений та відрізняється нестійкістю [11, 32, 118, 143]. 

У хірургічній практиці також  використовують ультразвукову апаратуру. 

Після дії на тканини ультразвуку спостерігається поступове зменшення зони 

некрозу, яке відбувається в умовах слабко вираженої запальної реакції. При цьому 

регенерація в області дисекції проходить через етапи грануляційної, а потім незрілої 

сполучної тканини.[118]. Проте використання УЗ обмежене через виражені 

кровотечі в післяопераційному періоді [135, 136], подовжений час впливу та високу 

собівартість установки [4, 52]. 

При розсіченні тканин у середовищі аргона краї розрізу мало змінені, на 

поверхні утворюється тонка коагуляційна плівка, зона некрозу значно менша. 

Репаративні процеси більш швидкі та з менш вираженими запальними явищами, ніж 

при звичайній електродисекції. Проте є й недоліки даного методу - переважання 

продуктивного компоненту запалення, недостатній гемостаз при використанні 

радіоножа, а також часте поновлення  кровотеч із коагульованих судин  лише при 

доторканні цієї зони [30,31, 135,136]. 

Використання ж плазмових потоків забезпечує ефективну коагуляцію, але 

незадовільні результати при дирекції. Тому її використовують переважно для 

операцій на паренхіматозних органах [19, 135]. Використання СО2 лазерних 

високоенергетичних променів має певні переваги: мініатюрні розміри, створення 

для хірурга ідеального візуального контролю, формування ніжного 

післяопераційного рубця, абластичність та легка переносимість хворим. Проте при 

використанні й цього методу є певні недоліки - у 14,81% оперованих пацієнтів 

спостерігались кровотечі, у 1,57% випадків під час втручання  виникало загоряння 

інссуфляційного катетера, лазер є джерелом таких ускладнень, як опіки гортані та 

трахеї, термічні травми сусідніх органів та тканин [55, 95, 171]. Таким чином, щоб 

уникнути руйнівної дії відбитого лазерного випромінення, потрібні спеціальні 

засоби захисту хворого та медичного персоналу, а значне поглинання випромінення 



кров´ю, що знаходиться на поверхні рани, знижує ефективність впливу. Крім того,  

утворення великої зони коагуляційного некрозу негативно впливає на репаративні 

процеси та кінцеві результати лікування [135, 136, 169, 200], 

Для з’єднання тканин традиційно використовуються різноманітні шовні 

матеріали, еволюція яких пройшла етапи від описання індійським хірургом Susruta в 

600 р. до н. е кінського волосу, бавовни, шматків шкіри, волокон дерев та тваринних 

сухожилків та першого використання Галеном у 175 р. до н. е. кетгуту, 

використання золотих та срібних ниток, шовку, до створених синтетичних нейлону, 

капрону, лінійного поліефіру, а  потім й до матеріалу, що розсмоктується: дексон, 

вікріл, полісорб та біосін з монокрилом [4]. Але за допомогою спостережень за 

перебігом післяопераційного періоду виявлено, що використання шовного матеріалу 

призводить до перетиснення тканин, що уповільнює репаративні процеси, при 

цьому можливе поширення мікроорганізмів по нитках з інфікованого простору. 

Алергізуючий вплив та наявність стороннього матеріалу в рані, неконтрольований 

вплив шовного матеріалу на тканину може призвести до формування мікро- та 

макронориць [44]. 

Використання різноманітних стиплерів, скоб та клеїв викликає ефекти 

знаходження стороннього тіла в рані, розвиток мікроабсцесів, клейова маса має 

токсичний вплив, перешкоджає загоєнню [124]. Використання біологічних 

полімерів є перспективним з огляду на те, що вони забезпечують герметичність швів 

та, враховуючи їх гемостатичні й адгезивні властивості, а також є не- токсичними і  

не викликають запальних реакцій. Більш того, полімери фібрину посилюють 

регенеративні процеси шляхом подальшої  їх біодеградації із заміщенням 

сполучною тканиною.  Проте ці препарати в Україні не випускаються, закордонні ж 

аналоги малодоступні та дорогі. В НДІ отоларингології імені О. С. Коломійченка 

розроблено «Біоадгезин» (препарат полімеру фібрину), який використовується як 

адгезивний , гемостатичний , а також стимулюючий репаративні процеси в рані 

препарат. Але при його використанні можливий розвиток невротизації тканин, 

інфікування в  результаті перенесення агентів компонентами крові. Крім того, 



багатокомпонентний склад  та висока вартість препарату обмежують його 

використання у практиці [4]. 

Можливість з’єднання тканин при пропусканні електричного струму довгий 

час не викликала належної цікавості. Дослідження, проведені сумісно українськими 

та американськими вченими, інженерами, та лікарями, довели перспективність 

розвитку цього напрямку. Доведено, що при певних умовах нагрівання тканин 

електричним струмом високої частоти з використанням біполярних інструментів 

дозволяє отримати з’єднання попередньо розрізаної тканини. Щільність з’єднання 

достатня, а морфологічна структура тканини в місці з’єднання забезпечує 

відновлення функції оперованого органу. Відомо, що зварювальні технології в свій 

час здійснили прорив у розвитку технічних наук, зараз вони активно застосовуються 

в хірургії. Ідея про можливість застосування зварювання живих м’яких тканин 

належить Б. Є. Патону. Гіпотеза механізму створення з’єднання розрізу живої 

тканини за допомогою ВЧ-електрозварки та шляхи її підтвердження були 

запропоновані академіком Б. Є. Патоном та академіком НАН України                       

В. К. Лебедєвим. Вона вперше була апробована в 1991 році з позитивним 

результатом фахівцями Національного інституту хірургії та трансплантології імені 

А. А. Шалімова АМН України (НІХ таТ) та лікарні «Охматдит» в м. Київ. 

Теоретичне підґрунтя полягає в наступному: зварювання тканин можливе за 

рахунок денатурації альбуміну, однак для досягнення міцного зварного з’єднання 

цього недостатньо. Додатковим його джерелом є внутрішньоклітинний альбумін, 

який надходить у міжклітинний простір при частковому ушкодженні мембран 

клітин, що досягається впливом на тканини електричного струму, який надходить 

через електроди зварювального інструменту, з одночасним механічним стисненням 

тканини в місці її контакту із цим інструментом. Часткове ушкодження клітин 

живих тканин можливе за рахунок використання току високої частоти, 

модульованого прямокутними імпульсами з певною частотою. Перші 

експериментальні хірургічні операції з використанням електрозварювальної 

технології у тварин та морфологічні дослідження були проведені під керівництвом 

проф. Ю. А. Фурманова в експериментальному відділі НІХ та Т, а перший досвід 



використання ВЧ-електрозварювання на тканинах видалених органів, а потім й тих, 

що видаляються у людини, в клінічних умовах був отриманий в Центральному 

шпиталі СБУ під керівництвом чл.-кор. АМН України, професора М. П. Захараша. 

Там же й були проведені перші операції з використанням ВЧ- електрозварювання у 

людини в гінекології, проктології та загальній хірургії. На даний час в Інституті 

Електрозварювання імені Є. О. Патона (ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України) та в 

CSMG, США розроблені спеціальні електрозварювальні апарати медичного 

призначення з автоматизованою системою управління та отримані відповідні 

дозволи на їх використання у клінічній практиці. Проведена верифікація 

американськими фахівцями українського досвіду клінічного використання            

ВЧ-електрозварювальної технології [90, 91, 92], апаратура постійно 

вдосконалюється [75]. 

Подальші клініко-експериментальні дослідження вказують на особливості 

морфологічного складу тканини після її з’єднання за допомогою ЕТА. 

Описують денатурацію білків тканин, як основи клейкої маси, що є базисом 

зварного з’єднання, яка забезпечує з’єднання тканин по типу замка-блискавки [51]. 

Крім того, уже на 4-у добу у тканинах відбувається ріст зрілих колагенових волокон, 

а утворення електрозварювального шва є наслідком особливої реструктуризації 

живої тканини [98, 99].  

При вивченні відновлення тканин, що були з’єднані за допомогою ВЧ-

електрозварювання, установлено:  під час використання електротермоадгезії більш 

виражене повнокрів’я судин як в області операції, так і в оточуючих тканинах, 

причому серед клітинних елементів переважають макрофаги та лімфоцити. 

Відновлення слизової відбувається більш повноцінно, з формуванням складок над 

місцем втручання, а сама рубцева тканина на 90-у добу звужується без значного 

ущільнення елементів та збільшення кількості колагенових волокон. До 365-ї доби 

рубець тонкий, а колагенові волокна в  його складі розташовані у вигляді 

крупногратчастої сітки, гладенькі м’язи проростають у рубець рівномірно по всій 

товщині та сприяють відновленню м’язового пласта [124, 125]. Крім того, в 

експериментах установлене більш повноцінне та швидке, у порівнянні з 



використанням шовного матеріалу, відновлення травмованого периферійного нерва 

(наявність більшої кількості без мієлінових нервових волокон і тонких мієлінових на 

тлі класичних овоїдів регенерації) [56]. Висока адгезивність з’єднання встановлена 

навіть при проведенні вітреоретинальних втручань: адгезія сітківки до судинної 

оболонки  майже в 2 рази вища, ніж при використанні лазеру (220±34,7мг. Та 

115±28,4мг. відповідно) [83]. Дослідження в експерименті та у клініці доводять 

простоту, швидкість та надійність гемостазу за допомогою ЕТА [30]. 

Доведена бактерицидна дія високочастотного струму. Він пригнічує ріст бактерій 

незалежно від їх виду та чутливості до антибіотиків, у т.ч. Pseudomonas aeruginosae 

[57, 58]). Важливим критерієм використання ЕТА в онкохірургії та 

онкоотоларингології, зокрема, є абластичність. Установлено, що втручання з 

використанням ЕТА при ларингектоміях є радикальним та абластичним [17, 63]. 

Таким чином, усе вищевикладене свідчить про доцільність та перспективність 

вдосконалення хірургічного лікування хворих на рак гортані шляхом  оптимізації 

оперативного втручання за рахунок використання методу термоелектроадгезії.  При 

цьому  важливим є і косметичний результат операції – мінімальний 

післяопераційний  рубець. 

Крім того, на сучасному етапі розвитку медичної науки вкрай важливим є 

збереження якості життя пацієнта, зокрема голосової функції.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 2. 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

2. 1. Загальна характеристика  клінічних спостережень      

З метою виконання завдань дослідження використані дані клінічного матеріалу 

хворих на рак гортані. Під нашим спостереженням знаходилось 107 хворих на рак 

гортані серединної (голосникової) локалізації, які проходили лікування у клініці 

кафедри оториноларингології Національної медичної академії імені П. Л. Шупика за 

період з 2004-го по 2015-й рік та підлягали оперативному втручанню в об’ємі 

хордектомії. 

Лікування та дослідження хворих здійснювалося на базі отоларингологічного 

відділення Київської обласної лікарні №1, кафедри отоларингології Національної 

медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика та ―ДУ Інститут 

отоларингології імені проф. О. С. Коломійченка НАН України‖. Експериментальна 

частина роботи проведена в Інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН 

України, на базі кафедри біологічної фізики Київського Національного Університету 

імені Тараса Шевченка. 

Хворі були розподілені на дві групи. Перша - група порівняння (ГП), у неї ввійшли 

55 хворих, обстеження та лікування яких проводилось згідно з «Протоколом 

надання медичної допомоги» (наказ МОЗ України від 24.03.2009 р. № 181 Протокол 

Надання медичної допомоги хворим з раком гортані 1 - 2 стадії). 

Друга – основна група (ОГ) з 52 осіб, де оперативне лікування проводилось із 

застосуванням під час хірургічного втручання електрозварювального апарату.  

Пацієнти, які брали участь у дослідженні, були від 31 до 79 років. Вік хворих у ОГ 

коливався від 31 до 76 років (середній вік - 57,0 років), серед них 3 жінки та 49 

чоловіків. У ГП вік хворих складав від 41 до 79 років (середній вік - 57,4 років), 

серед них 1 жінка і 54 чоловіки. 

Наведені нижче дані (табл..2.1.1, 2.1.2) свідчать, що найбільш вагома група хворих - 

це пацієнти соціально активного, працездатного віку від 31 до 59 років.  

 



Табл. 2.1.1 

 Розподіл хворих за віком та статтю у основній групі 

Хворі 
Вікова група, років 

31– 40 41– 50 51– 60 61 –70 71– 80 Усього 

Чоловіки 1 13 15 11 9 49 

Жінки 1  1  1 3 

Разом, абс. 2 13 16 12 9 52 

Разом, % 3,85 25,0 30,77 23,08 17,31 100 

 

Їх чисельність склала у ОГ 29 чоловіків та 2 жінки, у ГП під цю вікову 

характеристику підпадали 33 хворих середнього віку, серед них чоловіків 32, жінка 

1, а їх частка серед усіх хворих становила в основній групі 59,62 %, у групі 

порівняння - 60%. 

Табл. 2.1.2 

  Розподіл хворих за віком та статтю у групі порівняння 

Хворі 
Вікова група, років 

31– 40 41– 50 51– 60 61 –70 71– 80 Усього 

Чоловіки 1 11 20 18 4 54 

Жінки    1   1 

Разом, 

абс. 

1 11 21 18 4 55  

Разом, % 1,82 20,0 38,18 32,73 7,27 100 

 



 

Рис. 2.1.1 Розподіл хворих за віком та статтю у групі порівняння 

При розподілі за локалізацією процесу групи були однорідними і складались в 

основній та групі порівняння із хворих із серединною локалізацією пухлини І-ІІст., 

що підлягали оперативному лікуванню в об’ємі хордектомії. 

Аналіз морфологічного складу видалених під час оперативного втручання тканин у 

ОГ встановив переважання плоскоклітинних форм раку, а саме: плоскоклітинний 

рак з ороговінням виявлено в ОГ у 37 хворих, що склало 71,15% , незроговілий 

плоскоклітинний в ОГ у 10 хворих (19,23%), у 1 хворого ОГ  

низькодиференційований Са,(1,92%), Са in situ у 4 (7,69%) хворих.   

В ГП, у –30 хворих плоскоклітинний незроговілий Са (54,54 %) у 18 хворих 

плоскоклітинний незроговіваючий Са ( 32,73%), Са in situ виявлено у 7 хворих 

(12,73%). 



 

Рисунок 2.1.2 Розподіл хворих у групі порівняння за морфологічною 

характеристикою пухлини 

 

Табл. 2.1.3   

Розподіл хворих ОГ та ГП  за морфологічною характеристикою пухлини. 

Морфологічна характеристика Групи хворих 

 

Основна група Група порівняння 

 Абсолютне 

значення 

% Абсолютне 

значення 

% 

Плоскоклітинний зроговілий 37 71,15 30 54,54 

Плоскоклітинний незроговілий  10 19,23 18 32,73 

Низько диференційований  1 1,92   

Са in situ 4 7,69 7 12,73 

 

Для визначення поширеності пухлини ми користувалися двома класифікаціями: 

класифікацією раку гортані за стадіями захворювання, а також запропонованою 

Міжнародним протираковим союзом (1974 р.) класифікацією за TNM сьомого 

видання [158. За стадіями поширеності пухлинного процесу  переважали хворі з І 

Плоскоклітинний 

зроговілий

Плоскоклітинний 

незроговілий 

Са in situ



стадією (T1a-1bN0M0) ОГ 37 хворих (71,15%), в ГП у 51 хворих (92,73%). З ІІ стадією 

(T2N0M0) ОГ у 15 хворих (28,85 %), в ГП у 4 хворих (7,27%). Відмічається значна 

перевага кількості хворих, у яких установлено діагноз на І стадії розвитку 

пухлинного процесу над кількістю хворих з ІІ стадією (співвідношення 4,6 : 1). 

Важливо, що у всіх хворих не спостерігалося наявності метастазів у регіональні 

лімфовузли шиї.  

Наявність супутньої патології виявлено у 47 хворих ОГ, що складає 90,38%  (без 

патологіі 5, це 9,62%). Серед захворювань переважають: ішемічна хвороба серця у 

35 хворих (67,31%), гіпертонічна хвороба у 13 хворих (25%) , цукровий діабет у 2 

хворих (4%), хронічний бронхіт – 7 (13,46%), виразкова хвороба шлунка та 12-палої 

кишки - 4 хворих (7,69%), хронічний гастрит та гастроезофагальний рефлюкс - 4 

хворих (7,69%). 

У ГП без супутньої  патології зафіксовано 8 осіб (14,55%), з наявністю супутніх 

захворювань - 47 (85,45%), серед них ішемічна хвороба серця у 37 хворих (67,27%), 

гіпертонічна хвороба - у 13 (23,64%), цукровий діабет - у 3 хворих (5,45%), 

хронічний бронхіт -  у 13 (23,64%), виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки - у 

2 хворих (3,64%), хронічний гастродуоденіт - у 1 хворого (1,82%).  

 

 

Рисунок 2.1.3 Розподіл хворих за в ГП за наявністю патології. 



Для вирішення завдань дисертаційної роботи хворих поділено на дві групи: ОГ (52 

чоловіки), операція яким проводилася із застосуванням електрозварювальних 

технологій (застосовували електрозварювальний комплекс ЕК-300М1), та ГП (55 

чоловік), яким було здійснено операцію за традиційною методикою 

(використовували монополярну електрокоагуляцію за допомогою апарата 

електрохірургічного високочастотного ЕФА-0201). Пацієнти ОГ та ГП за віком, 

статтю, локалізацією, типом росту, стадією та морфологічною характеристикою 

пухлини, а також характером операції статистично не відрізнялись. Хірургічне 

втручання в обох групах виконували під загальним знеболюванням. 

 В ОГ, хворих яким було виконано оперативне втручання в об’ємі хордектомія з 

використанням електротермоадгезії, виділено підгрупи (однобічна хордектомія-39 

хворих, розширена хордектомія- 13)  

 В ГП, яким проведено оперативне втручання в об’ємі хордектомії за стандартною 

загальноприйнятою методикою із застосуванням шовного матеріалу, розділено на 

дві категорії (у 44 хворих в об’ємі однобічної хордектомії, у 11 в об’ємі розширеної 

хордектомії).  

 Крім того, проведено дослідження фонаторної функції у 17 практично 

здорових осіб (контрольна група КГФ) - 4 жінок та 13 чоловіків без патології 

голосоутворення для визначення основних акустичних та фоніатричних показників 

та використання їх при порівнянні показників фонації у хворих в  групах 

дослідження. 

 

2.2 Методи клінічного, ендоскопічного, інтраскопічного та фоніатричного 

діслідження хворих до та після хордектомії 

Всім хворим проводили загально клінічні, лабораторні, ендоскопічні, 

ультразвукові, рентгенологічні, магнітно-резонансні, відеоларингостробоскопічні, 

спеціальні фоніатрічні обстеження, метою яких було виявлення пухлинного 

процесу,  його локалізацію, поширення в  оточуючі тканини, верифікацію 

пухлинного процесу, наявність або відсутність віддалених та реґіонарних 

метастазів, стан фонаторної та голосомовної функції. Веріфікація діагнозу 



проводилась на основі морфологічнго дослідження матеріалу, отриманого при 

проведенні біопсій, та видалених інтраопераційно тканин. Анамнез захворювання, 

його початок, терміни та динаміку розвитку, можливий причинний зв'язок із 

шкідливими побутовими та професійними факторами, скарги, проведене лікування, 

його ефективність та наслідки, наявність супутньої патології, фіксувались в карті 

спостереження онкологічного хворого, розробленою О.С. Коломійченко та згідно 

наказу МОЗ України від 17.09.2007р. №554 «Про затвердження протоколів надання 

медичної допомоги за спеціальністю «онкологія» [73]. 

Загально клінічні обстеження здійснювались за загальноприйнятими 

стандартами передопераційної підготовки. Проводилось дослідження об’єктивного 

стану хворого, дослідження по органах та системах. Визначення супутньої патології 

відбувалось на підставі консультацій суміжних спеціалістів, а при необхідності, 

додаткових лабораторних та інструментальних досліджень. Проводились стандартні 

лабораторні дослідження: загальний аналіз крові з формулою, рівень глюкози крові, 

біохімічне дослідження, визначення групи крові та резус-фактора, часу згортання та 

протромбінового індексу, загальний аналіз сечі. Всім хворим проводилось 

електрокардіографічне обстеження. Напередодні операції - огляд анестезіолога. 

Ультразвукове дослідження (УЗД) гортані проводилось на ультразвукових 

томографах Sonolayer SAL-35A і Sonolayer SAL-38AS (фірми Toshiba, Японія), 

Sonoline SL-1 (фірми Siemens, Німеччина) та Unison-400 (фірми ROI 

Industrieelektronic GmbH @ Co. KG, Німеччина), працюючих в реальному масштабі 

часу, за допомогою високочастотних датчиків (5 та 7,5 MHz), ручним скануванням. 

Дослідження проводилось в положенні хворого лежачі, або сидячи з обов’язковим 

визначенням певних ознак ЛОР-органів. Основними орієнтирами під час ехографії є 

вібруюча голосова складка та голосова щілина [60, 163]Комп’ютерна томографія 

виконувалась на апараті Siemens, Магнітно-резонансну томографію (МРТ) [66, 141, 

180], у хворих на рак гортані здійснювали на магнітно-резонансному томографі 

GYROSCAN T5-NT (фірми Philips, Нідерланди) в сагітальній, фронтальній та 

аксіальній площинах. МР-дослідження проводились без будь-якої спеціальної 



підготовки хворого. Для контрастування використовували Магневіст (фірми 

Шерінг) в дозі 0,2 мл на 1 кг. ваги [35, 38, 164].  

Фіброларингоскопія проводилась за допомогою фіброскопа фірми Olimpus 

GIF-Q150. При цих дослідженнях оглядали гортаноглотку, гортань під час дихання 

та фонації [117, 132], отримані дані архівували на цифровому носії, та фіксували на 

фотопапері Відеоларингостробоскопія виконувалась на апараті MediaStroboscope 

фірми Atmos [140, 141, 142]. 

Для об’єктивного дослідження голосу проводилась його компьютерна 

обробка. З цією метою дослідження голосу проводилось шляхом запису на 

професійний цифровий диктофон, умови запису були стандартними: відстань між 

хворим та мікрофоном 25см., вимовляння голосних звуків на певній частоті, що 

співпадала з максимально комфортною частотою голосу. Запис проводився після 

отримання хворим інструкцій, при вимовлянні звуків «а», «е», «і», крім того, 

проводився запис спеціального тексту, аналіз запису проводився за допомогою 

програм аналізу голосу Sound Force, Wave Lab, та включав визначення частоти 

основного тону, значення пікових амплітуд, співвідношення корисного сигналу до 

шуму, динамічний діапазон та формантні характеристики: ширина форманти, її 

характеристики в певних частотних проміжках, піки формант в цих частотних 

діапазонах [133]. Форманти це області підсилених завдяки резонансу та артикуляції 

обертонів, які на спектрограмах голосового сигналу мають вигляд «піків», при 

фонквання звуку «І» має місце максимальне змикання голосової щілини та 

підвищення тонусу всього голосового апарату, при звуку «Е» фонація відбувається в 

умовах максимального розслаблення [47, 48, 80, 141, 175, 183].  

Передопераційна підготовка включала корекцію супутньої патології та 

очищення кишечника. Профілактику ускладнень з боку рани забезпечували шляхом 

призначення антибіотиків парентерально за 30 хвилин до операції, 

інтраопераційним введенням, або призначенням антибактеріального препарату в 

перші години після операції. Етапи оперативного втручання  документувалися за 

допомогою фотографування. 

 В групах порівняння та дослідження оцінювались наступні показники:  



-час операції (фіксувався за картами анестезіологічного моніторингу 

хронометрично), 

-об’єм інтраопераційногї крововтрати визначався гравіметрично (шляхом 

зважування перев’язувального матеріалу) та шляхом вимірювання кількості крові у 

електроаспіраторі, з урахуванням рідини, що використовувалась для промивання 

операційної рани, 

-процес загоєння ран вивчався за місцевими, загальними, лабораторними 

показниками (загальний стан, температура тіла, інтенсивність больового синдрому, 

динаміка зміни лейкоцитарного індексу інфільтрації по Кальф-Каліфу, наявність 

лімфангіту та місцеві ознаки (гіперемія, набряклість та інфільтрація тканин у ділянці 

рани, кількість та характер виділень), 

-проводилось визначення  імунного статусу онкологічних хворих (клітинних та 

гуморальних факторів імунітету, функціональної активності клітин імунітету, 

регуляторних, онкологічних маркерів та стресових факторів імунітету), 

-аналізувався час перебування хворого на стаціонарному лікуванні, за історіями 

хвороби, 

-проводилось фоніатричне дослідження, 

-хворі підлягали спостереженню у віддаленому періоді (до 5 років): досліджували 

показники летальності, наявність рецидивів та метастазів. 

Оцінка фонаторної та голосомовної функції проводилась за методикою, що 

поєднала в собі розробки Зарицького Л.А., Тринос В.А., С.Л.Таптапової,          О. С. 

Алмазової, Т.А .Шидловської та інш.[5, 6, 7, 43, 46, 111, 152] і включала в себе: 

1.Визначення анамнестичних даних (використовувалась бесіда та проводилось 

вивчення необхідної медичної документації: прізвище, ім’я, по-батькові, 

стать, дата народження, домашня адреса, місце роботи, діагноз, скарги, 

тривалість захворювання, пройдений курс лікування, функція голосу. При 

цьому необхідно було отримати дані про стан голосоутворюючого апарату та 

про стан інших органів і систем патологічні зміни в яких можуть порушувати 

основні функції гортані). 



2. Клінічне вивчення хворих з порушенням голосу було направлене на виявлення 

патологічного процесу в гортані. Обстеження ЛОР- органів яке проводили 

фоніатр, онкоотоларинголог з безпосередньою участю фонопеда, а також 

висновки терапевта. Обстежувались: носова порожнина, носоглотка, ротова 

порожнина, гортань, стан слуху. Огляд гортані проводився методом непрямої 

ларингоскопії. Його проводять за допомогою гортанного дзеркала та лобного 

рефлектора. Спочатку відмічались всі елементи гортані, які знаходяться як в 

самій її порожнині, так і зовні. Звертали увагу на стан голосових (голосової) 

складок, вестибулярних складкок, черпалоподібні хрящі і міжчерпакуватий 

простір, надгортанник, його форма та положення, зовні порожнини гортані 

знаходяться валекули, грушоподібні синуси, верхній відділ трахеї. У здорової 

людини голосові зв’язки мають вигляд двох паралельних тяжів перламутрово-

білого кольору. Коли відбувається акт дихання, голосові складки розходяться 

у сторони, утворюючи щілину у вигляді трикутника, при цьому помітні кільця 

трахеї, підскладковий простір. При  вимові голосного звуку «є» чи «і» 

голосові складки смикаються. Оглядаючи гортань звертали увагу на колір 

слизової оболонки, наявність харкотиння, слини, на стан вільного краю 

голосових (голосової) складок, їх рухливість, характер змикання, наявність чи 

відсутність при цьому щілини.     

3. Слухова оцінка голосу: прийнято рахувати, що нормальний голос не містить 

додаткових призвуків, охриплості, придихання. При порушенні голосу в 

залежності від ступеня охриплості ми використовували методику запропоновану 

японським фоніатром Ishiki (1967) [141]. 

0 – охриплість відсутня, 

1. – охриплість незначного ступеня, 

2. – охриплість середнього ступеня, 

3. – охриплість високого ступеня. 

4. Дослідження голосової функції. На сьогоднішній час дослідження голосової 

функції привертає увагу багатьох спеціалістів. В теперішній час розроблені та 



апробовані методики об’єктивної оцінки окремих параметрів голосу (Ю.С. 

Василенко, Г.Ф. Іванченко, Л.Б. Дмітрієв) [24, 25, 36, 59]. В ході нашого 

дослідження використовувались окремі методичні прийоми дослідження голосу, 

розроблені О.С.Алмазовою, С.Л. Таптаповою [6, 116]. Дослідження голосу  

передбачало вивчення його акустичних характеристик: сили голосу, висоти голосу, 

динамічного та тонового діапазонів, тембру, характеру резонування. Все це дозволяє 

уточнити діагноз та намітити напрямки корекції голосової функції. 

На цей час єдиних, прийнятих, статистично перевірених об’єктивних, тестів, 

які б дозволяли кількісно оцінювати порушення внаслідок численних розладів 

мовлення, не існує. Тому необхідно враховувати ще й такі параметри, як чутність, 

розбірливість, функціональна ефективність. В основі чутності лежить створення 

рівня гучності мовлення. Достатнього для того, аби мову можна було розчути. В 

основі розбірливості лежить здатність артикулювати й пов’язувати між собою 

фонетичні одиниці мовлення з чіткістю, достатньою для того, аби мову можна було 

зрозуміти. В основі функціональної ефективності лежить здатність створювати 

задовільний темп мовлення і підтримувати його протягом певного корисного 

проміжку часу. 

Обстеження пацієнта починали з прослуховування його голосу, відмічаючи 

при цьому наявність затиснутості, напруження м’язів шиї, плечового поясу і т.п. 

Методика оцінки полягала у наступному: дослідник повинен мати нормальний слух, 

дослідження проводилось в умовах помірно тихого приміщення, рівень шуму в 

якому наближується до рівня шуму повсякденного життя. 

Судження про ступінь порушення голосу має ґрунтуватися на таких 

параметрах:  

1. спостереження за характером мовлення пацієнта під час розмови, 

співбесіди, а також читання й рахування вголос. 

2. відгуки стосовно характеру мовлення пацієнта в повсякденному житті. 

Середньо статистичний мовець за даними  видання ―Аmerican Academy of 

Otolaryngology – Head and Neck Surgery‖ здатний задовольняти наступним 

критеріям: 



-Говорити гучним голосом, коли вимагає ситуація. 

-Промовляти протягом щонайменше 10 секунд після вдиху. 

-Формувати всі фонетичні одиниці рідної мови й розбірливо поєднувати їх. 

-Закінчувати речення із щонайменше 10 слів на одному диханні . 

-Створювати тем мовлення щонайменше 75-100 слів за хвилину й підтримувати 

його протягом розумного проміжку часу. При  темпі мовлення 125 слів за хвилину 

одна надрукована через два інтервали сторінка формату A4 прочитана  за 2 хвилини.  

Інструкції 

1.Розмістити досліджуваного на відстані приблизно 2,5м від себе. 

2.Розпитати пацієнта. Розпитування дозволяє скласти уяву про якість його мовлення 

у звичайній бесіді та одночасно отримати необхідну інформацію щодо 

попереднього анамнезу. 

3.Дати прочитати оцінний тест, випередивши його наступними інструкціями: 

«Прочитайте текст ясним голосом, розбірливо промовляючи слова». 

4.Додаткову уяву про темп мовлення і здатність підтримувати його протягом часу 

дає вимірювання часу, що його займає в пацієнта рахування до ста по одному. 

Нормою вважається виконання цього завдання за 60-75 секунд.  

Пропонували прочитати текст, який складається з 100 слів і 10 речень. Він є 

уніфікованим засобом порівняння зразка мовлення пацієнта з нормальним 

мовленням. Фонетичні елементи тексту дають можливість визначити акустичні 

особливості розбірливості мовлення пацієнта (текст «ДІМ СМІТІВ»). 

При  вивчення голосових можливостей ми обстежували особливості дихання, 

яке є «енергетичною базою голосу». Загальновідомо, що амплітуда та ритм дихання 

змінюються в залежності від психологічного стану. Основним матеріалом, 

утворюючим звукову енергію в гортані є повітря. При голосоутворенні повітря 

доставляється легенями під час видиху , яке потрапляє  висхідним струменем через 

бронхи та трахею у гортань та озвучується в ній. Дихання при фонації значно 

відрізняється від звичайного спокійного дихання. Спокійне дихання в нормальних 

умовах без фізичних зусиль та без фонації є виключно пасивним актом, який 

складається з двох фаз: більш короткочасного вдиху та більш подовженого видиху.  



Функція дихальної системи досліджувалась при фонації. В процесі 

обстеження відмічалась глибина та швидкість вдиху, тривалість видиху, визначався 

тип дихання. Дихальні рухи грудної клітини, черевного пресу та верхнього 

плечового поясу  спостерігали візуально. 

При оцінці індивідуальних особливостей дихальної системи можуть бути 

виявлені наступні типи дихання: грудний (костальний),черевний (абдомінальний), 

грудно-черевний (косто- абдомінальний). При костальному диханні спостерігали 

рухи в верхніх відділах грудної клітини, м’язів черевного пресу і діафрагми майже 

нерухомі. Вдих напружений, навантаження приходиться на м’язи плечового поясу 

та верхньої грудної частини , при цьому навколо шиї виникає напруження, яке 

негативно впливає на мовлення. При такому типі дихання порушується дихальне 

забезпечення мовлення. При абдомінальному диханні рухи здійснюються тільки в 

нижніх відділах грудної клітини, верхні та середні відділи пасивні. Вдих та видих 

продукуються при сильній участі діафрагми. Косто-абдомінальний тип дихання 

відрізняється активністю всіх дихальних м’язів. Під час вдиху, якщо пацієнт сидить 

чи стоїть, черевна стінка висувається вперед, на видосі живіт втягується. Цей тип 

дихання є найбільш вірним, фізіологічним, менш втомлювальним, отож 

створюються найбільш сприятливі умови для роботи голосового апарату.  

Особливе значення процес дихання має в зв’язку з голосовою функцією. 

Дихання, яке слугує для утворення голосу та звуків мовлення називається 

фонаційним або мовленнєвим диханням. Оцінка сформованості мовленнєвого 

дихання складалась з наступних показників: 

- співвідношення між вдихом та видихом в процесі мовлення; 

- визначення фази дихання в якій проводилась промова слів у фазі вдиху, у фазі 

видиху, в момент повного видиху; 

- характер, глибина, мовленнєвого дихання; 

-ефективність використання мовленнєвого дихання при вимові логічно завершених 

відрізків висловлювання. 

Дослідження даних показників проводилось при виконанні наступних вправ: 

1. Зробити неглибокий вдих, а на видосі протягувати звук ССС. 



2. Зробити неглибокий вдих, а підчас видиху повільно промовити А-О-У-Е-

І. 

3. Промовити склади на тривалому видосі: ПА-ПО-ПУ-ПЕ-ПІ. МА-МО-МУ-

МЕ-МІ. 

4. Рахунок на видосі від 1до 10. 

5. Промовити кожну строку тексту на одному видосі: Надворі тепло. 

Надворі сьогодні тепло. Надворі сьогодні дуже тепло. 

Виявлення стану голосової функції: висоту голосу оцінювали як нормальну; з 

тенденцією до підвищення; високу; з тенденцією до пониження або низьку. 

Досліджуючи висоту голосу, привертали на себе увагу: вміння відтворювати ту чи 

іншу висоту голосу за зразком експериментатора та здібність хворого довільно 

підвищувати чи знижувати голос. Голосовий (тоновий) діапазон визначався як 

нормальний (модульований) або монотонний (не модульований).  

Висота голосу та тоновий діапазон досліджувались при виконані завдань: 

1. Промовити звук «У» голосно, тихіше, пошепки. 

2. Вправа  на підвищення та зниження голосу при вимові голосних їх збігу 

та складів «АААААА      МАМОМУ   НАНОУ КАКЕКОКУ». 

3. Рахунок від 1 до 10 з поступовим підвищенням голосу, а від10 до1 – з 

зниженням голосу. 

4. Читання речення зі зміною висоти голосу на певних словах  

Сила голосу оцінювалась як нормальний, тихий, шепітний або голосний. 

Особливості динамічного діапазону (здатність змінювати силу голосу) вивчалась 

при виконанні  завдань на використання тихого, розмовного, гучного голосу, вміння 

змінювати силу голосу від тихого до гучного та навпаки. 

Мвикористовувались наступні методи статистичної обробки отриманих даних: 

середнє арифметичне (М) цифрової характеристики показників, що вивчались; 

похибку середнього арифметичного (m) і величину середнього квадратичного 

відхилення (δ), які вираховували за допомогою комп’ютерної програми „Excel‖ та 

„Biostat‖. Дані клінічних та лабораторних досліджень статистично оброблялись із 

застосуванням непараметричного критерію оцінки результатів клініко-



імунологічних і експериментальних даних «U» (Вілксонна-Манна-Уітні), а також з 

урахуванням параметричного критерія Стьюдента (t). При кількості спостережень 

(n>30) різниця вважалась достовірною у випадках, коли t>2 і відповідно Р<0,05. [34, 

114]. 

 Для зручності статистичної обробки отриманих результатів обстеження 

хворих, всі дані по ходу роботи заносились у комп’ютер в електронну індивідуальну 

карту кожного хворого. Для проведення статистичних обрахунків даних були 

створені зведені таблиці в програмі ‖Microsoft Excel‖.  Усі етапи дослідження 

здійснювалися згідно із законодавчими і нормативними актами, регламентованими 

етичною комісією НМАПО імені    П. Л. Шупика. 

Комплекс фонопедичних корекційно-реабілітаційних занять проводився за 

методикою, що розроблена Ромась О. Ю. 2010р. [109] в два етапи: 

1етап – організаційно-підготовчий: його метою була компенсаторна 

перебудова органічно порушеної функції з використанням збереженої сторони 

гортані, були використані завдання на активізацію нервово-м’язового апарату 

гортані, на розвиток дихання, на слухове сприймання, голосові вправи.  

2 етап – корекційно-діяльнісний: відбувалось поступове ускладнення  

голосових вправ, автоматизація одержаних навичок правильного голосоведення у 

мовленні, розширення діапазону і розвиток тембру голосу, мелодико-інтонаційної 

сторони мовлення. 

Між етапами немає чіткої межі, один етап поступово переходив у інший, поділ 

проводився умовно та продиктований основними завданнями, які стояли у різні 

періоди  корекційно-реабілітаційних занять. Така поетапність дозволяла послідовно, 

систематично, концентрично та диференційовано здійснювати корекційно- 

реабілітаційну роботу.  

У нашому дослідженні під системою завдань для розвитку та відновлення 

голосу розуміється така послідовність логопедичної роботи, при якій 

використовувався один із принципів дидактики – принцип зростаючої трудності, 

який реалізувався у формі завдань, вправ конструктивного характеру, використання 

яких дасть змогу забезпечити поетапне формування голосомовленнєвих умінь та 



навичок, сприймати, відтворювати й доцільно використовувати у власному мовленні 

здобуті знання, які мають бути систематизованими і в часі (постійними), і в змісті – 

набувається система знань, а не їх фрагменти. 

Всі вправи були розташовані в послідовності, що відповідає певним етапам 

процесу засвоєння знань та не повинні бути випадковим набором однотипних дій; в 

основу їх покладена певна система, чітко спланована послідовність у напрямку до 

поступового ускладнення [6, 109, 116] 

У кожному з етапів, що запропоновані у методиці дослідної роботи міститься 

система вправ, серед яких ми умовно виділили три групи: перша –  для засвоєння 

теоретичних відомостей; друга – для вироблення необхідних практичних умінь; 

третя – для формування навичок самостійного використання здобутих знань. 

На першому етапі необхідно пацієнтам надавалися первинні теоретичні знання 

й уміння для осмислення нового матеріалу. Основним видом робіт тут є:  показ 

рисунка пацієнту його власного комп’ютерного обстеження гортані після операції, 

розповідь про анатомо-фізіологічні особливості голосового апарату; розвиток 

слухового сприймання (прослуховування, порівняння та співставлення різних 

аудіологічних відрізків); аналіз різних спектрів голосу (норма та патологія). А також 

практичне застосування набутих знань, де всі види робіт орієнтують пацієнтів на 

вироблення необхідних умінь та навичок. Для цього використовувалась система де 

одна група завдань є підготовчою до виконання наступних завдань, в яких має бути 

врахований матеріал, відпрацьований у попередніх вправах. Очевидно, що 

мовленнєві уміння формуються поетапно: перший етап – знання (усвідомлення), 

другий етап – первинні вміння; третій етап – навички. Це вправи на активізацію 

нервово- м’язового апарату гортані, на розвиток слухового сприйняття, на розвиток 

висоти, сили, тембру голосу, на розвиток мовленнєвого дихання. 

На наступному етапі пропонувалось самостійне застосування теоретичних 

знань при виконанні практичних завдань, розвивали вміння самостійно 

користуватися набутими знаннями. Тут використовуємо вправи третьої групи, які 

формують уміння й навички правильного голосоведення у власному мовленні.  



В цій системі вправ дидактичний матеріал подається складами, окремими 

словами, словосполученнями, реченнями й частинами текстів. Використовувалися 

такі прийоми як: інструктаж; пояснення; створення проблемних ситуацій; коментарі 

та зауваження у короткій формі, які оцінюють якість виконання завдань або 

вказують на помилки, що допускаються; постановка запитань; розпорядження, 

вказівки; оцінка дій пацієнта, спрямована на стимулювання і підтримку 

голосомовленнєвої активності. Вибір та використання того чи іншого прийому 

визначається станом голосового порушення, етапом роботи, віковими та 

індивідуально-психологічними особливостями.  

Імунологічні дослідження були проведені у відповідності сучасним вимогам 

до оцінки імунного статусу різних груп хворих, в тому числі й онкологічних 

пацієнтів [14, 15, 16, 29, 67, 68, 69, 82, 127], при цьому визначали такі показники: 

стан базових параметрів імунітету (кількість лейкоцитів загальна, Т та В лімфоцитів, 

великих гранулярних лімфоцитів (ВГЛ), концентрація імуноглобулінів різних 

класів); функціональна активність вроджених факторів (фагоцитів, природних 

цитотоксичних клітин(ПЦК), активність міграції клітин крові); рівні онкомаркерів у 

хворих на рак гортані в сироватці крові (CЕА, SCC); цитокіни (інтерлейкін 6, TNF-

α). Концентрацію імуноглобулінів M, G, A в сироватці крові визначали методом 

імуноферментного аналізу з використанням реактивів Вектор-Бест (РФ) та рідера 

Lab Line (Австрія). Імуноглобуліни класу Е вивчали шляхом використання 

імуноферментних наборів Хема-Медика (РФ), Вміст цитокінів- інтерлейкіну 6, 

фактору некрозу пухлини (ФНП-α), макрофагального запального протеїна– MIP-1β 

визначали з використанням імуноферментного метода, для визначення СЕА та SCC 

застосовували набори реактивів CanAg EIA (Швеція), для інтерлейкінів- ООО 

Цитокін( РФ), для МІР-1 Boscience (Австрія). Як імуноферментний аналізатор 

використано Stat Fax 2100 ( CША). Активність фагоцитозу досліджували в 

латексному тесті з визначенням фагоцитарного показника (кількість фагоцитуючих 

клітин на 100 лейкоцитів) та фагоцитарного індексу (кількість часточок латексу, що 

поглинуті однією фагоцитуючою клітиною) [49]. Використовували калібровані 

часточки латекса розміром 1,1 мікрона (Serva, Германія). В основу метода вивчення 



функціональної активності ПЦК крові покладено визначення маркерів деструкції 

клітин-мішеней ефекторними клітинами крові, які здатні руйнувати ці мішені без 

попередньої сенсибілізації організму. Першим видом мішеней були ксеногенні 

ядровмісткі еритроцити, які є метаболічно малоактивними клітинами-мішенями та 

іх руйнування визначались нами за виходом гемоглобіна спектрофотометрично [69]. 

Умови реакції: час культивування 18 годин в умовах термостату (37°С); 

співвідношення ефектор/мішень 5:1; загальний об’єм суміші 1,5 мл.; стандартне 

середовище- збагачений вітамінами безбарвний розчин Хенкса, що містить 2% ЕТС 

(Serva ) та 40 мкг/мл гентаміцина. Використовували автоматичний аналізатор- 

спектрофотометр Stat Fax 2100 (США). Другим видом мішеней були клітини раку 

гортані людини -Hep-2- в суспензійній культурі. Умови проведення тестування були 

аналогічні, як мішені використовували ксеногенні еритроцити, інкубацію проводили 

в  середовищі 199 зі збагаченням, облік деструкції проводився з використанням 

вітального барвника (трипановий синій) і мікроскопічної техніки. Вміст канцер-

ембріонального антигена (СЕА), маркера плоскоклітинної карциноми (SCC) 

досліджували імуноферментним методом. Для визначення CEA та SCC 

використовували набори реактивів CanAg EIA (Швеція). Для визначення міграції 

лейкоцитів крові використовували капілярний тест, як це рекомендовано Blank 

(1979). Клітини виділяли багаторазовим відстоюванням гепаринізованої крові з 

повертанням кожної порції плазми крові в первинно відібрану кров, що дозволяє 

збільшити вихід лейкоцитів крові в 2 рази [14]. Капіляри діаметром 1,2 мм. 

(Radіometer, Данія) заповнювали клітинною суспензією до дна із розтопленого 

парафіну. Потім проводили центрифугування при 100g 5 хв., на кордоні осаду 

капіляри обрізали та розташовували на дно кювети, заповнювали середовищем 199 

(Пан ЭКО,РФ) зі збагаченням незамінними амінокислотами, глютаміном та 

антибіотиком (гентаміцин 40 мкг/мл.), розташовували в стерильних чашках Петрі та 

проводили інкубацію 37
0
С 15 годин. По закінченні кювети ставили в  

фотозбільшувач та проєкували зони міграції з капілярів на фотопапір, окреслюючи 

кінцеві краї міграції. Після чого вирізали з паперу зони міграції, зважували на 

торсійних вагах, що дозволяло об’єктивно виявити ефективність міграції клітин. 



Для ідентифікації клітинного складу крові використовували традиційний метод 

фарбування мазків крові за Романовським з використанням підрахунку різних груп 

клітин в  світловому мікроскопі, використовуючи меланжерно-камерний метод [49]. 

Фенотипічні характеристики лімфоцитів та моноцитів досліджували розетковим 

методом з використанням фіксованих моноклональних антитіл проти CD3, 22, 14 

[33,34]. Статистична обробка даних проведена з використанням непараметричного 

критерію «U» (Вілкоксона-Манна-Уітні) з представленням середніх значень та меж 

мінімальних та максимальних коливань визначених показників [34, 114]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 3 ПРАКТИЧНЕ ТА ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РОЗРОБЛЕНОЇ 

МЕТОДИКИ ХОРДЕКТОМІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОТЕРМОАДГЕЗІЇ В 

ЕКСПЕРИМЕНТІ   

 

3.1. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ХОРДЕКТОМІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ЕЛЕКТРОТЕРМОАДГЕЗІЇ В ЕКСПЕРИМЕНТІ 

Метою експериментальної частини нашого дослідження було вивчення 

морфологічних змін в тканинах голосової складки, що виникають під дією ВЧ-

електрозварювання.  

Дослідження проводилось в рамках наукової програми Інституту 

електрозварювання імені Б. Є. Патона, і полягало в одночасному проведенні 

оперативних втручань на органах грудної клітини, черевній порожнині.  

Експериментальні дослідження проводили на групі тварин – свинях. Було 

використано 10 свиней чоловічої і жіночої статі (1:1) породи біла господарча вагою 

від 30 до 40 кг, віком 6-7 місяців, розводки віварію кафедри ветеринарної хірургії 

Національного університету біоресурсів та природовикористання України (Київ), які 

утримувались на стандартній дієті. 

Тварини на всьому протязі утримання та безпосередньо перед оперативним 

втручанням пройшли ветеринарний огляд та мали паспорт здоров’я з необхідними 

профілактичними заходами. Шляхи придбання, умови утримання, методи 

знеболювання тварин відповідали Правилам виконання робіт з використанням 

експериментальних тварин МОЗ України. У подальшому тварини забивались після 

оперативного втручання згідно вимогам, наведених в Положенні про «Загальні 

етичні принципи експериментів на тваринах».  

За два дні до проведення операції з метою часткового вивільнення кишківника 

тваринам давали тільки воду. Після проведення наркозу внутрішньом’язево 

розчином кетаміна з розрахунку 12-15 мг/кг ваги, тварину розміщували на 

операційному столі, кінцівки фіксували (рис. 3.1.1). Потім проводили пункцію 

вушної вени свині катетером і виконували внутрішньовенне введення натрію 

тіопенталу з розрахунку 5 мг/кг ваги. В трахею свині вводили інтубаційну трубку 



діаметром 6,0-6,5 см. Штучну вентиляцію легень проводили повітряно-кисневою 

сумішшю з дихальним об’ємом 10-12 мл/кг ваги тіла тварини. Наркоз підтримували 

введенням натрію оксибутірату з розрахунку 40-45 мг/кг ваги тіла тварини на одну 

годину і фентанілу з розрахунку 0,01 мг/кг ваги тварини на одну годину. 

Міорелаксацію проводили розчином ардуана з розрахунку 0,1 мг/кг ваги тіла 

тварини. Після введення тварини в наркоз у ділянці шиї ретельно вистригали шерсть 

й відповідну ділянку шкіри обробляли дезінфікуючим розчином (10% розчином 

повідон-йоду). Початковий етап – формування трахеостоми  проводили за 

допомогою електрозварювальних медичних інструментів, потім анестезіолог 

проводив інтубацію трахеї й операція продовжувалась під загальним 

знеболюванням.  

Рис. 3.1.1 Фрагмент експеримента 

Далі ми робили серединний розріз шкіри (за допомогою традиційного 

скальпелю) та підшкірної клітковини (за допомогою електрозварювального апарату, 



режим роботи «різання»), проводячи його вниз від верхнього краю щитоподібного 

хряща до дуги перснеподібного. Тупим та гострим (за допомогою 

електрозварювального апарату, режим роботи «різання») шляхом розшаровуємо 

передню групу м’язів шиї та оголюємо передню частину щитоподібного хряща й 

щитоперснеподібну (конічну) зв’язку. Поперечним розрізом вздовж нижнього краю 

щитоподібного хряща здійснюємо конікотомію. Розсікаємо по середній лінії 

щитоподібний хрящ за допомогою ножиць, кусачок або пилки (так як розсікання 

становить деякі труднощі, пов’язані з окостенінням хряща). Після тиреотомії 

пластинки хряща крючками розводимо в сторони, роспатором, скальпелем та 

ножицями відшаровуємо внутрішній лист надхрящниці з прилеглими до неї  

елементами голосової складки. Охрястя  відшаровуємо спереду назад від комісури до 

рівня голосового відростка черпалоподібного хряща, зверху — до вестибулярної 

складки, знизу — не доходячи 0,5—0,3 см до нижнього краю щитоподібного хряща. 

Далі приступаємо до наступного етапу втручання —відсікання  голосової складки, 

імітуючи її видалення при наявності пухлинного вогнища. Розріз робимо за 

допомогою електрозварювального скальпелю, при чому починаємо його з глибини, 

звертаючи увагу на голосовий відросток черпалоподібного хряща. Після відсікання 

голосової складки від черпалоподібного хряща відшаровуємо голосову складку знизу, 

потім робимо верхній розріз по дну гортанного шлуночка, притуляючись до 

вестибулярної складки, так  що слизову оболонку, яка вистиляє шлуночок, повністю 

видаляємо. При необхідності – гемостаз. Верхній та нижній краї слизової зближуємо 

та накладаємо електрозварювальний шов (Рис. 3.1.2)  



 

Кетгутові шви на щитоподібний хрящ, м’язи та підшкірна клітковина теж 

з’єднувалась за допомогою методу електрозварюваня. Шовкова лігатура на шкіру.  

Режим роботи електрозварювального пристрою ЕК - 300М1 в режимі 

зварювання: напруга – 35 В, тривалість - 0,5 с, тривалість збільшення напруги - 150 

мс, зусилля стиснення -1,5 Н, частота – 1 000 кГц. 

Після виведення тварин з експерименту із зони роботи електрозварювальних 

інструментів, брали зразки тканин для морфологічного дослідження (вирізали 

шматочки на відстані навколо 0,5 см від місця роз’єднання та з’єднання тканин). 

Видалені ділянки спочатку досліджували макроскопічно: наявність опіку тканин, 

стан епітеліального покриття, наявність дефектів з’єднання. 

Для вивчення морфологічних змін вилучені шматочки тканин піддавали 

стандартній гістологічній обробці. Фіксували у розчині 10% нейтрального 

формаліну протягом 24 години, зневоднювали у спиртах зростаючої концентрації 

Рис. 3.1.2 Накладання зварювального шва 



(50%, 60%,70%, 80%, 90% та 96%), просвітлювали двічі в ксилолі по 30 хвилин, 

витримували дві години при 37
0
С у суміші ксилолу та парафіну (1:1) та двічі у 

парафіні по 30 хвилин при 56
0
С, після чого заливали в чистий парафін. Зрізи 

товщиною 5 мкм робили на санному мікротомі. Зрізи депарафінували в ксилолі, 

промивали 96% спиртом. забарвлювали гематоксиліном та еозином. Вивчали в 

світлооптичному мікроскопі МБІ-6. 

Проводилась фото та відео регістрація оперативних втручань. 

Всі отримані дані обробляли методами варіаційної статистики із застосуванням 

критерію (t) Стьюдента.  

 

3.2. КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИКИ 

ВИКОНАННЯ ХОРДЕКТОМІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ЕЛЕКТРОТЕРМОАДГЕЗІЇ 

Проведено морфологічне дослідження конгломерату тканин, які були отримані після 

застосування високочастотного (ВЧ) електрозварювання країв рани в  ділянці 

попередньо видаленої голосової складки. Матеріал фіксувався в розчині 10% 

нейтрального формаліну, зневоднювався в етиловому спирті висхідних 

концентрацій, виготовлялись парафінові блоки та серійні зрізи товщиною 5-7µ, які 

фарбувались гематоксиліном та еозином. Гістологічні препарати досліджували в 

світлооптичному мікроскопі OLYMPUS BX -45.  

В поверхневих зрізах спостерігається часткова деструкція тканин, що 

зумовлена безпосередньою дією температурного режиму (60-70 
0
С) зварювального 

пінцету (рис.3.2.1). 

 



                                              
 

Рис.3.2.1 Деструкція тканин при тісному контакті зі зварювальним пінцетом. 

Гематоксилін-еозин.Х100. 

   В глибше розташованих ділянках по всій довжині зварювання утворюється 

суцільний коагуляцій ний шов, який формується в результаті спаювання властивих 

для них структурних компонентів, а саме, сполучної тканини та м’язових волокон. 

Вивчення серійних препаратів свідчить про суцільність шва на значній глибині 

(рис.3.2.2, 3.2.3). В зоні коагуляції відсутня диференціація окремих колагенових 

волокон, вони склеєні між собою в гомогенну масу в якій містяться пікнотичні 

веретеноподібні клітини. 

 

 



 

 

 

Рис.3.2.2, 3.2.3 Суцільний зварювальний шов на різній глибині коагуляції тканин. 

Гематоксилін-еозин.Х100. 

Процес коагуляції спостерігається також в поперечносмугастих м’язових волокнах, 

які склеюються між собою в зовнішніх ділянках впливу температурного режиму 



електротермоадгезії. В глибше розташованих зонах, де дія температурного фактора 

слабшає, спостерігається часткове збереження структури м’язових волокон 

(рис.3.2.4).  

 

Рис.3.2.4.Зварювальний шов в м’язевих волокнах. 

1-повна коагуляція волокон. 

    2-часткова коагуляція м’язевих волокон. Гематоксилін-еозин.Х100.  

Склеювання м’язових структур, оболонка яких містить колагенові волокна, зумовлено 

їх коагуляцією, подібно до сполучної тканини. Підтвердженням цього факту служить 



сам термін -- колагенові, оскільки, по грецькі –kola—значить клей. 

 

Рис. 3.2.5 Суцільний зварювальний шов в ділянці сполучної тканини  

Гематоксилін-еозин--еозин.Х100.  

 

Нами виявлено, що при зварюванні необхідно уникати попадання шару епітелію в 

співставлені краї рани. При наявності в рані багатошарового плоскоклітинного 

епітелію, який не містить колагенових волокон, як фактора коагуляції, не утворюється 

суцільний шов при електрозварюванні, на відміну від вищевказаних тканин (рис.3.2.5, 

3.2.6) 

 



Рис. 3.2.6 Порушення суцільності зварювального шва в ділянці прилягання плоского 

епітелія. Гематоксилін- еозин.Х100 

 

3.3 БІОФІЗИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НОВОУТВОРЕНОЇ 

ГОЛОСОВОЇ СКЛАДКИ 

Як відомо, переваги методу електрозварювання над існуючими методами 

з'єднання живих тканин пов'язані із особливістю протікання молекулярних 

механізмів, що супроводжують процес регенерації. Основним завданням розвитку 

зазначеного методу хірургії є встановлення закономірностей молекулярних 

перетворень в тканинах під час зварювання. 

Для з’ясування молекулярних механізмів, що відбуваються в процесі зварки 

елементів гортані, в тому числі голосових зв'язок, зазвичай, використовують 

модельні системи in vitro, що за своєю будовою можна віднести до гелеподібних 

макромолекулярних структур. Зважаючи на результати роботи, основними 

компонентами досліджуваної системи in vitro можна вважати колагенові та 

муцинові бімолекулярні комплекси. Таким чином, для встановлення молекулярних 

механізмів електрозварювання елементів гортані необхідно з’ясувати поведінку 

муциноподібних та колагеновмістких гелів в умовах проведення процедури 

зварювання.  

Для даної моделі характерні механізми структурних перетворень, які відбуваються 

внаслідок сумісної дії електричного струму та зовнішньої механічної сили. При 

таких зовнішніх чинниках відбувається зростання температури біологічної тканини, 

що призводить до зміни величини термодинамічних параметрів (параметрів, що 

характеризують температурне поле живої тканини). За визначенням – 

«Термодинамічні параметри» — це фізичні величини, які однозначно 

характеризують стан системи і не залежать  від її передісторії. Вони можуть 

змінюватися зі зміною самої системи внаслідок її взаємодії з навколишнім 

середовищем.  

Термодинамічні параметри поділяють на термічні та калоричні властивості: 



1)  термічні властивості: тиск p, об'єм V, температура T, а також термічні 

коефіцієнти (ізотермічна стисливість βT , ізобаричний коефіцієнт теплового 

розширення αp і термічний коефіцієнт тиску γV ); 

2) калоричні: ентропія S, вільна енергія Гельмгольца F, ентальпія H, вільна енергія Гіббса 

G, теплоємність при сталому тиску Cp , теплоємність при сталому об’ємі CV . 

Для визначення термодинамічних параметрів в експериментах, зазвичай, 

користуються  принципами калориметрії. Методи вимірювань та апаратура, які 

застосовують в калориметрії, надзвичайно різноманітні, оскільки підхід до 

вирішення калориметричних завдань диктується досліджуваним процесом та 

умовами його проведення. Калориметрична система – це сукупність частин 

калориметра, між якими розподіляється все тепло, що підлягає вимірюванню. 

Калориметричні вимірювання, як правило, полягають у спостереженні зміни 

температури калориметричної системи під час досліду. У цілях скорочення термін 

«калориметрична система» умовно замінюють терміном «калориметр». 

Про фізичні механізми структурних перетворень колагену в процесі 

електрозварювання йшлося в роботі [90]. Дослідження властивостей 

муциноподібних гелів відбувалось наступним чином.  

В експериментах використовувалась модельна система, що була водним 30%-

м розчином крохмалю [155,188]. Встановлення механізмів перетворення такої 

системи в умовах зварювання передбачало використання слабкого постійного 

магнітного поля. Дана обставина зумовлена тим, що в процесі електрозварювання 

біологічна тканина знаходиться під впливом електромагнітного поля, а також тим, 

що можливі зміни біологічної тканини в таких умовах відбуваються за рахунок 

активації окремих структурних одиниць, що являють собою спін-склоподібні 

ділянки. 

Таким чином для моделювання біологічної тканини, з'єднання якої 

проводилось в умовах електрозварювання, в проведеному експерименті 

використовувався муциновий гель, попередньо витриманий в слабкому постійному 

магнітному полі. Час витримки такого гелю складав ≈ 4 хвилини (орієнтовний час 

проведення процедури електрозварювання). Моделюванню процесів регенерації 



біотканин при застосуванні існуючих видів з'єднання відповідав муциновий гель, 

який не витримувався в магнітному полі. В процесі проведення експерименту 

використовувалось постійне магнітне поле, що складало 4,3 ерстед. Під час 

досліджень визначалась кінетика зміни температури муцинового геля в 

температурному інтервалі (37,3 – 50)ºС, який відповідав умовам нагріву 

досліджуваної біологічної тканини під час проведення процедури 

електрозварювання. Для характеристики зміни температури зразка введено 

безрозмірний коефіцієнт 
0T

Ti , в якому  

0T - температура в початковий моменту вимірювання, а iT  - температура в наступні 

моменти часу. Експеримент проводився на установці, що описана в роботі. Принцип 

експериментальної роботи полягав в наступному. 

Для дослідження зміни температурних характеристик модельної системи під 

впливом постійного магнітного поля був створений лабораторний стенд, що 

складається з двох експериментальних методик. Перша дозволяє досліджувати 

зміни температури при намагнічуванні рідинної системи. 

 

Рисунок 3.3.1 Лабораторний стенд І. 

1. Кювета. 

2. Досліджувана рідина. 



3. Котушки на зразок кілець Гельмгольца, які створюють постійне магнітне 

поле навколо кювети. 

4. Джерело живлення для котушок. 

5. Термодатчик, який реєструє температуру в кюветі. 

6. Комп’ютер для реєстрації показів температур. 

7. Корпус. 

8. Термодатчик, який реєструє температуру терморегулятора. 

9. Терморегулятор. 

10.  Нагрівач. 

 

Друга експериментальна методика (рис. 3.3.2) дозволяє проводити 

температурні дослідження намагніченої рідинної системи.

 

Рисунок 3.3.2 Лабораторний стенд ІІ 

1. Тигель з еталонним наповнювачем (Al2O3). 

2. Тигель для досліджуваного об’єкта (гліцерин). 

3. Термодатчик, який реєструє температуру еталонного наповнювача. 



4. Термодатчик, який реєструє температуру в робочій камері. 

5. Термодатчик, який реєструє температуру досліджуваного об’єкта. 

6. Індикатори значень температур для термодатчиків (3,4,5). 

7. Робоча камера. 

8. Шар ізолятора (пінопласт). 

9. Термодатчик, який реєструє температуру терморегулятора ТР-2. 

10.  Терморегулятор ТР-2. 

11.  Нагрівач. 

12.  Корпус. 

 

Дана експериментальна методика дозволила дослідити термодинамічний стан 

рідинної системи під впливом магнітного поля.  

На рис. 3.3.3 представлено схема лабораторного стенду для приготування 

муцинового гелю 

 



 

Рисунок 3.3.4 Схема лабораторного стенду для приготування гелю крохмалю                     

1-кювета;  

2- 30% водний розчин крохмалю;  

3 – парова камера;  

4-таймер;  

5 – термодатчик; 

6-джерело живлення. 

Приготування модельної системи провадилося наступним шляхом циліндрична 

кювета 1 наповнювалась 30% водним розчином крохмалю, який готувався при 

температурі розчинника (води) 65-70 
0
С [155] і розміщувалась в паровій камері 3, 

температура в паровій камері становила 50
0 

С. Гель готувався на протязі трьох 

хвилин. Період витримки відповідав моделі відповідно до роботи [165] в якій 

викладено особливості утворення гелевої сітки муцинових агрегатів. 



Температура гелю крохмалю при дослідженні підтримувалась ≈40-45 
0 

С для 

створення умов дослідження муцинових структур в температурних умовах 

протікання біологічних процесів [188]. 

 

 

 

Рисунок 3.3.5 Зображення лабораторного стенду для дослідження  температурних 

характеристик об’єкту дослідження 

 



 

Рисунок 3.3.6. Зображення тигля з еталоном Al2O3 (збільшення в 2 рази) 

 

 

 

Рисунок 3.3.7 Зображення тигля з об’єктом дослідження - затверділий муциновий 

гель (збільшення в 2 рази)  

Результати експерименту наведені на рис.3.3.7, де цифрою 1 позначена 

крива, що характеризує ненамагнічений муциновий гель, а цифрою 2 позначена 

крива, яка характеризує кінетику зміни температури муцинового гелю, який 

витримувався в постійному магнітному полі.   



 

Рисунок 3.3.8 Часові залежності коефіцієнта відносної зміни температури 

муцинового геля: 

1 – ненамагнічений  гель; 

 2 –гель, попередньо витриманий в постійному магнітному полі.  

 

Як видно з рис. 3.3.8, нагрівання муцинового гелю, що попередньо 

витриманий в магнітному полі, відбувається з більшою швидкістю. Це означає, що 

режим електрозварювання прискорює структурні перетворення, що відбуваються в 

біополімерній системі. Зважаючи на дане твердження та використовуючи 

результати досліджень, викладених в роботі [90], процес з'єднання тканин гортані 

можна представити як послідовність чотирьох етапів. При цьому згадана тканина 

має складатись з сіток двох типів, які відіграють основну роль у функціонуванні 

фізіологічних процесів гортані. Насамперед це поверхнева – муциновмістка сітка 

(поверхневий покрив слизу) та глибинна –колагеновмістка (безпосередньо 

біологічна тканина). 

На першому етапі процесу електрозварювання відбувається безпосереднє 

з'єднання, тобто дві ділянки з'єднуються між собою для підготовки процедури 



електрозварювання. На рис.3.3.9 наведено з'єднання двох частин біологічної 

тканини, які складаються з муциновміского шару (а) та колагеновмісткого шару (б), 

літерою (з) позначена зона з'єднання. В сітці типу (а) гель є сукупністю міцних 

остовів, що за рахунок олігосахаридних розгалужень, які переплутуються між 

собою, утворюють сітку. В нижньому шарі (б) гель являє собою сітку переплутаних 

потрійних спіралей.  

 

Рисунок 3.3.9. Підготовчий етап електрозварювання модельної системи 

двохшарової біологічної тканини  

Другий етап можна умовно назвати етапом формування зони зварного шва і 

поділити його на дві стадії. На першій стадії при сумісній дії електричного струму 

та стискаючого напруження відбувається початковий етап розпорядкування 

сітчастих структур в обох шарах  тканин, що з’єднуються і утворення, так званої, 

зони зварювального шва. В поверхневому (муциноподібному) шарі (а) в зоні 

зварювального шва формується біополімерний розплав, який має структури різного 

типу, а саме, остові структури, що зберігають свої характеристики впродовж 

процедури електрозварювання та сахаридоподібні структури, які є ділянками 

полісахаридних ланцюгів, що зчеплені один з одним (рис. 3.3.10). В 



колагеновмісткому шарі (б) в зоні зварного шва формується біополімерний розплав, 

що є сукупністю окремих потрійних спіралей. 

 

 

Рисунок 3.3.10 Початковий етап формування системи 

двошарової біологічної 

 

зони зварного шва 

модельної тканини 

 

 

Рисунок 3.3.11 Утворення зони зварного шва модельної системи двошарової 

біологічної тканини 



На другій стадії другого етапу закінчується формування зони зварювального 

шва (з). Впродовж цього етапу (рис.3.3.11) відбувається остаточне розпорядкування 

ланцюгів. Для муциноподібного шару (а) характерне існування біополімерного 

розплаву, що складається з остових структур та роз'єднаних окремих частин 

сахаридоподібних ланцюгів. В колагеновмісткому шарі (б) біополімерний розплав 

складається з сукупності клубкоподібних структур, які є наслідком деспіралізіції 

потрійних спіралей. 

Як видно з рис. 3.3.11, саме з утворенням зони зварного шва (з) закінчується 

процедура електрозварювання і починається третій етап - етап регенерації 

(загоєння) ділянки з’єднання тканини. Етап регенерації, як і попередній, умовно 

можна поділити на дві стадії. На першій стадії відбувається формування проміжної 

мезоморфної фази (рис.3.3.12). В муциноподібному шарі (а) за рахунок 

електростатичної взаємодії між біомолекулами відбувається наближення ділянок 

сахаридних ланцюгів до остову. В колагеновмісткому шарі відбувається 

формування потрійних спіралей. 

 

 

Рисунок 3.3.12. Початковий етап регенерації модельної системи двошарової  

біологічної тканини  

 



 

Рисунок 3.3.13 Утворення цілісної с структури в зоні зварювального шва 

На заключному четвертому етапі відбувається остаточна регенерація в зоні 

зварного шва з утворенням цілісної структури. В муциноподібному шарі (а) та 

колагеноподібному шарі (б) утворюється бімолекулярна структура, яка подібна до 

структур в обох з'єднуваних частинах тканини до проведення процедури 

електрозварювання. 

Як зазначається в роботі [ 155] для муцинових гелів характерна наявність агрегатів, 

що можуть змінювати свої розміри під впливом зовнішніх чинників. 

Підтвердженням даного є зображення зневодненої сітчастої структури гелю 

крохмалю, отриманого за допомогою мікроскопа МБС-9.  



 

Рисунок 3.3.14. Зображення зневодненої структури об’єкту дослідження 

(збільшення в 5 разів). 

Як видно з наведеного рисунку, структура, яка не перебувала під дією 

електромагнітного поля містить агрегати, що суттєво відрізняються розмірами та 

формою. Очевидно, що метод електрозварювання впорядковує ці характеристики 

внаслідок чого напруження в гелевій сітці розподіляються рівномірно. Зазначений 

факт забезпечує міцність зварювального шва впродовж регенерації пошкодженої 

ділянки. 

З метою подальшого розвитку методів в отоларингології та розуміння 

процесів, які відбуваються застосуванні запропоновано молекулярний механізм 

структурних перетворень в структурних одиницях модельної системи слизових та 

сполучних тканин. Показано, що саме за рахунок пропускання електричного струму 

в зоні зварного шва виникає проміжна (мезоморфна) фаза, наявність якої впродовж 

регенерації забезпечує герметичність та надійність хірургічного з'єднання. 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 4 

ОСОБЛИВОСТІ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ГОЛОСОВИХ СКЛАДОК 

У ХВОРИХ ПІСЛЯ ХОРДЕКТОМІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ЕЛЕКТРОТЕРМОАДГЕЗІЇ 

 

4.1. Особливості перебігу інтраопераційного та післяопераційного періоду у       

хворих основної групи та групи порівняння 

Хворі, які підлягали радикальному хірургічному лікуванню в об’ємі 

хордектомії, проходили повне клініко-лабораторне обстеження, при наявності 

супутньої патологіі, проводилось її лікування, згідно рекомендацій консультантів, 

хворим з цукровим діабетом, проводили корекцію прийому цукрознижуючих 

препаратів та доз інсуліну, хворим із наявністю виразкової хвороби шлунка та 12-

палої кишки призначалась протирецидивна терапія до операції та в ранньому 

післяопераційному періоді, проводилась корекція харчування. Хронічні 

захворювання верхніх та нижніх дихальних шляхів санували за участю 

пульмонолога, а при необхідності (наявність бронхіальної астми, обструктивних 

захворювань), з додатковим обстеженням та лікуванням у алерголога. При цьому за 

показаннями призначались топічні стероїди, муколітична, протизапальна, при 

необхідності санації носійства патогенної флори, антибактеріальна терапія. Хворі з 

кардіальною патологією, частка яких переважає серед всієї супутньої патології, і 

складає в основній групі 92,31% (48 чоловік) а в групі порівняння 72,73%( 40 

пацієнтів), отримували призначені гіпотензивні, протиарітмічні, кардіотропні 

препарати згідно рекомендації кардіолога.  

Всім хворим як підготовка до оперативного втручання, були дані рекомендації з 

раціонального харчування, збагаченого вітамінами та мікроелементами та 

протеїнами. 

 З метою попередження гнійних ускладнень, всі хворі отримували під час операції 

або одразу після її закінчення антибактеріальну терапію в об’ємі цефалоспоринів ІІІ 

покоління, та орнідазолу чи 5-нітроімідазолу (метронідазолу).  



Хворі, в залежності від способу виконання хірургічного втручання були розділені на 

2 групи, основну, в якій оперативне втручання виконувалось з використанням 

електрозварювального комплексу ЕК-300М1 (52 пацієнта), та порівняння (55 

чоловік), яким було здійснено операцію за традиційною методикою 

(використовували монополярну електрокоагуляцію за допомогою апарата 

електрохірургічного високочастотного ЕФА-0201). 

При проведенні оперативного втручання в основній групі розсічення м’яких тканин 

шиї здійснювалось в автоматичному режимі «різання» та «коагуляція», та з 

використанням спеціального електрозварювального інструментарію. 

 При цьому для розділення тканин на етапі доступу до пухлини не було 

потреби в накладанні затискачів, та прошиванні і перев’язці судин в рані за 

допомогою лігатур для забезпечення повноцінного і надійного гемостазу. Гемостаз 

при розсіканні тканин відбувався за рахунок одномоментного перекриття дрібних 

(діаметром до 1,5-2 мм.) судин. При подальшому спостережені за операційною 

раною слід відзначити, що гемостаз був надійний в усіх випадках. В результаті 

операція виконувалась на «сухому» операційному полі, що значно спрощувало і 

прискорювало анатомічну орієнтацію в рані. Герметизація більш крупних судин 

здійснювалась шляхом накладання електрозварювального затискача впоперек 

судини, який знімався після проходження електричного струму в режимі 

«зварювання», та накладався поруч на відстані 5мм, з повторним використанням 

режиму зварювання, після чого судину пересікали. Виділення пухлини проводили 

згідно принципам абластики. Надалі з’єднання залишкових частин голосової 

складки проводили за допомогою ВЧ-електрозварювання, шляхом накладання 

електрозварювального пінцету (рис 4.1.1).  



 

Рис. 4.1.1 Етапи проведення хордектомії з використанням електротермоадгезії 

(накладання електрозварювального пінцета). 

 

Так, на зведені краї накладали медичний електрозварювальний пінцет, на який 

подавали ВЧ-струм в автоматичному режимі, бранші пінцета щільно стискували у 

момент проходження ВЧ-струму і тримали протягом двох секунд після припинення 

його проходження.  



 

Рис. 4.1.2 Етап виконання хордетомії (зварювання країв рани).  

Пінцет послідовно переставляли уздовж країв рани, виконуючи ВЧ-

електрозварювання (Рис. 4.1.2). Після накладення пінцета в трьох, чотирьох крапках 

формувався електрозварювальний шов.  

 

 

 



 

Рис. 4.1.3 Етап виконання хордетомії з використанням електротермоадгезії 

(зварювані краї рани).  

При огляді тканин під час операції зона впливу електрозварювального 

інструментарію виглядає як ділянка рожевого, або блідо-рожевого кольору, без 

ознак термічного опіку та обвуглювання тканин. прилеглі ж ділянки до бічних 

поверхонь інструментів не зазнають термічного впливу, що робить етапи виділення, 

розділення та з’єднання тканин ще більш безпечними. 

В контрольній групі розсічення та роз’єднання тканин здійснювалось за допомогою 

скальпеля, ножиць, чому передувало накладання затискачів, а використання 

шовного матеріалу призводило до залишання в рані сторонніх тіл. Використання ж 

монополярного коагулятора призводило до опіку прилеглих тканин, їх некротизації 

та обвуглювання, крім того, глибина впливу електрокоагулятора не контрольована, 



що є надто небезпечним в ділянці шиї, бо в подальшому може призводити до 

утворення на місці впливу рубців та деформації органу. Важливо, що діаметр судин, 

які можуть бути надійно перекриті обмежується 1мм. в діаметрі, до того ж, технічно 

незручним є налипання тканин до робочої поверхні коагулятора, наявність 

задимлення в області операційного поля.  

Так, завдяки вищезгаданим особливостям оперативного втручання з використанням 

ВЧ-електрозварювання та традиційним способом було встановлено наступне. 

Тривалість хірургічного втручання при проведенні однобічної хордектомії в ОГ 

складала в середньому 56,04±9,55хвилин, в ГП середній час, витрачений на 

проведення втручання склав 67,02±13,74 хвилин, різниця є достовірною (t= 4,77, р < 

0,05). 

Об’єм крововтрати визначний при проведенні однобічної хордектомії з 

використанням ВЧ-електрозварювання складав від 10 до 45 мл (в середньому 

25,38±6,63мл.) в ОГ - від 25 до 50 мл (в середньому 39,82±8,09). Таким чином, об’єм 

крововтрати при виконанні хордектомії за традиційною методикою був більше на 

14,44мл.(в 1,57 рази більше), ніж при використанні електрозварювання, різниця є 

достовірною (р < 0,05). 

В результаті інтраопераційного спостереження за використанням ВЧ-

електрозварювання при виконанні хордектомії відмічено, що запропонована 

методика дозволяє швидко та безкровно розділяти м'які тканини. Як наслідок 

скоротився термін оперативного втручання (у 1,2 рази) за рахунок зручності роботи 

апарату та за рахунок часу, необіхідного для проведення гемостазу. Важливо також 

зазначити, що зменшення загальної тривалості операції в решті решт зменшує час 

знаходження хворого під дією засобів для наркозу. Крім того, використання ВЧ-

електрозварювання дозволяє зменшити інтраопераційну крововтрату в середньому в 

1,57 рази у порівнянні із  вищезгаданими традиційними методиками.  

Перебіг післяопераційного періоду вивчався з урахуванням місцевих проявів в 

післяопераційній рані, та системних показників, які відображають процеси загоєння 

ран. Так, в післяопераційному періоді оцінювали наступні об’єктивні загальні 

характеристики клінічної картини загоєння післяопераційної рани: температуру тіла, 



динаміку зміни лейкоцитарної формули. Послідовне зниження температури тіла 

свідчить про нормалізацію післяопераційного запального процесу в організмі, 

зокрема загоєння рани. Навпаки, зберігання її на високому рівні, стійкий 

субфебрилітет говорить про можливий розвиток ускладнень.  

На рисунку 4.1.4 видно, що в ОГ у 88,5 % випадків (46 хворих) констатували 

нормалізацію температури тіла на 2-3-тю добу після операції. У ГП на 2-3-тю добу 

після хордектомії зафіксовано нормалізацію температури в 74,5 % спостереженнях 

(41 хворих), що в 1,2 рази  менше, ніж в попередній  групі (різниця є достовірною - р 

< 0,05).  

 

Рис. 4.1.4 Графік зміни температури тіла у хворих в основній та групі 

порівняння.  

  

На 5-ту добу у 50 пацієнтів (96,2 %), які прооперовані за допомогою 

електрозварювального апарата, була нормальна температура тіла. У групі хворих, 

прооперованих за традиційною методикою, нормалізація температури зареєстрована 

у 49 чоловік, що складає 89,1 % і нижче, ніж у попередній групі, на 7,1 % (різниця є 

достовірною - р < 0,05). У подальшому в обох групах хворі відзначали значне 

покращення загального стану, причому тенденція до швидшої стабілізації 
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показників температури тіла зберігалась у пацієнтів ОГ. Так, в ОГ на 7-ту добу 

температуру тіла в межах нормальних показників мали 52 чоловік (100 %); у ГП– у 

54 осіб (98,2%).  

 Показники загального аналізу крові (прискорення ШОЕ до 15 – 20 мм/с, 

помірний лейкоцитоз та зсув лейкоцитарної формули вліво) повністю 

нормалізувалися на 7-му добу у 52 хворих (100 %) ОГ. У ГП – нормалізація 

показників загального аналізу крові відбулася на 7-му добу в 53 пацієнтів (96,4 %).  

Дуже важливі й місцеві симптоми – гіперемія, набряк та інфільтрація тканин у 

ділянці рани, кількість та характер виділень. Місцевими критеріями для аналізу 

процесу загоєння ран в післяопераційному періоді були зміни у рані у вигляді 

гіперемії, інфільтрації, наявності та характеру виділень по дренажах, їх тривалості, а 

також спостереження за загоєнням рани за допомогою ендоларингеального 

обстеження. Реактивні явища в післяопераційній ділянці у пацієнтів ОГ, які 

оперовані методом електрозварювання, були помірні. У 98 % випадках загоєння 

проходило первинним натягом, запальний процес у рані проявлявся слабко: набряк 

тканин незначний; вираженої гіперемії не зафіксовано; ексудат, якщо і був, то 

короткочасно і мав серозний характер; між краями рани малопомітний шар фібрину, 

який практично закрив доступ до рани мікрофлори, та вже через добу перетворився 

на епітеліальне покриття; рубець, що формується малопомітний. У 1 хворого 

(1,92%) ОГ в післяопераційному періоді сформувалась ларингеальна нориця, у 

решти рана зажила первинним натягом (табл. 4.1.1). 

Були відмічені наступні ускладнення раннього післяопераційного періоду в 

групах спостереження: в групі, де оперативне втручання було виконане за 

стандартною методикою в ранньому післяопераційному періоді у 2 хворих 3,64%, 

відмічалось кровохаркання, яке зупинено консервативно. У 1 хворого (1,82%) цієї ж 

групи з’явились явища стенозу трахеї, проведення консервативної протинабрякової 

терапії було неефективним, в зв’язку з чим проведена невідкладна трахеотомія. В 

групі пацієнтів, яким проведено хірургічне втручання з використанням 

електротермоадгезії таких ускладнень не спостерігалось. Також в ГП, у 1 хворого 

(1,82%) сформувалась трахеальна фістула. 



           Таблиця 4.1.1  

                    Характер протікання післяопераційного періоду у хворих обох груп 

Післяопераційний період Основна група Контрольна група 

абс. % абс. % 

Загоєння без ускладнень 51 98 51 92,7 

Утворення ларингеальна нориця 1 1,92 - - 

Стеноз - - 1 1,82 

Утворення трахеальної фістули - - 1 1,82 

Кровотеча - - 2 3,64 

Усього 52 100 55 100 

 

Строки перебування у стаціонарі досліджуваних хворих відображено на рис. 4.1.5: в 

ОГ ліжко- день склав в середньому 9,88±3,08, тоді я к в ГП 12,72±5,93днів. (на 2,84 

дня більше (28,74%)  

 

 

Рис.4.1.5 Строки перебування хворих у стаціонарі. 

 

За середніми показниками, хворі, які прооперовані за допомогою 

електрозварювального апарата, знаходилися на стаціонарному лікуванні  
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статистично достовірно (р < 0,05) на 2,84 доби менше, ніж хворі, прооперовані за 

традиційної методикою.  

Отже, скорочення строків післяопераційної реабілітації та перебування у 

стаціонарі хворих ОГ сприяє покращенню результатів лікування завдяки 

своєчасному початку його наступних етапів (променева терапія, фонопедична 

реабілітація) і, як наслідок, зменшення матеріальних витрат на проведення 

оперативного втручання та післяопераційного лікування.  

 

4.2. Особливості ендоскопічної та стробоскопічної картини у хворих після 

хордектомії. 

При ендоскопічному дослідженні гортані хворих, яким було проведено 

оперативне втручання в об’ємі хордектомії, виявлено наступні зміни (див. табл.. 

4.2.1): на другу добу у пацієнтів, прооперованих за стандартною методикою на місці 

видаленої голосової складки визначається щільний інфільтраційний вал, вкритий 

геморагічними згортками та фібрином. Краї рани різко гіперемовані, набряклі, 

набряк розповсюджується на черпало-надгортанну складку та передню комісуру. 

Коливання в ділянці дефекту відсутні. На сьому добу у цих хворих на місці 

видаленої голосової складки інфільтраційний вал зменшується, по краю дефекту 

залишаються геморагічні згортки та ділянки некротизованої слизової, вільна 

поверхня сформованої голосової складки нерівна. Коливання в області дефекту 

відсутні.  

У пацієнтів основної групи, яким проведено оперативне втручання з 

використанням ЕТА, на другу добу на місці видаленої голосової складки 

візуалізується гіперемована, інфільтрована дублікатура слизової оболонки, з тонким 

шаром фібринових нашарувань, помірна інфільтрація черпало-надгортанної 

складки. Коливання дублікатури слизової відсутні.  

На сьому добу - дублікатура слизової оболонки помірно гіперемована, з 

поодинокими фібриновими нашаруваннями, спостерігаються реактивні зміни 



черпало-надгортанної складки. Відмічається рухливість дублікатури слизової при 

фонаторних зусиллях 

Таблиця 4.2.1 

 Характеристики ендоскопічної картини у хворих в групах дослідження в 

післяопераційному періоді.  

№ 

п/

п 

Стан складки Основна група Контрольна група 

2-га доба,  

хворих 

7-ма доба, 

хворих 

2-га доба, 

хворих 

7-ма доба, 

хворих 

1. Ділянка 

видаленої 

складки 

Інфільтрована 

гіперемована 

49 (94,2%) 14 (26,9%) 53 (96,4%) 47 (85,5%) 

Потовщення 

вільного краю  

3 (5,77%) 31 (59?6%) - 2 (3,6%) 

Нерівність 

вільного 

краю… 

- 7 (13,5%) 2 (3,6%) 3 (5,8%) 

Всього 52 (100%) 52 (100%) 55 (100%) 55 (100%) 

2. Черпало-

надгорта

нна 

складка 

Набрякла 47 (90,4%) 4 (7,7%) 36 (65,5%) 34 (61,8%) 

Помірно 

інфільтрована 

5 (9,6%) 9 (17,3%) 7 (12,7%) 19 (34,5%) 

Реактивно 

змінена 

- 39 (75%) 12 (21,8%) 2 (3,6%) 

Всього 52 (100%) 52 (100%) 55 (100%) 55 (100%) 

3. Рухливіст

ь в 

ділянці 

дефекту 

Наявна - 43 (94,2%) - - 

Відсутня 52 (100%) 9 (17,3%) 55 (100%)  55 (100%) 

Всього 52 (100%) 52 (100%) 55 (100%) 55 (100%) 



Спостереження хворих в термін 1 місяць, 3 місяці та 6 місяців після оперативного 

втручання показали, що рухливість сформованої за нашою методикою складки  

зберігається, поверхня та вільний край її епітелізовані, рівні, при фонації 

відмічаються її рухливість та тенденція до змикання з голосовою складкою 

протилежної сторони (формування реконструктивно -звязкового тип 

голосоутворення). Тоді як у пацієнтів, які прооперовані за стандартною методикою, 

на місці видаленої голосової складки визначається рубцева тканина, що не вібрує 

при фонаторних навантаженнях, вестибулярна складка на боці оперативного 

втручання гіперплазована, при фонації відмічається формування вестибулярно-

складкового механізму голосоутворення.  

Ларингостробоскопія гортані проводилась хворим як на етапі обстеження, так і як 

один з методів об’єктивного спостереження за станом гортані в  післяопераційному 

періоді. У хворих, яким проведено оперативне втручання за стандартною 

методикою, при стробоскопічному дослідженні на 7-9 добу після операції виявлено 

наступну картину:  

Слизова гортані гіперемована, рухливість гортані- обмежена, на місці видаленої 

голосової складки інфільтраційний вал з нерівним контуром, наявні серозно-

геморагічні кірки (мокротиння), вібраторні коливання: не збережені; голосова 

щілина  не змикається, вестибулярні складки коливання з прооперованого боку 

обмежені, стробоскопічний комфорт не досягається, в підскладковому просторі - 

інфільтрація слизової. 

 Слизова гортані помірно гіперемована, рухливість гортані обмежена,  

 На місці видаленої голосової складки дублікатура слизової оболонки з нерівним 

краєм, поодинокі серозно-геморагічні кірочки, вібраторні коливання асинхронні, 

голосова щілина змикається, вестибулярні голосові складки на високій, 

середній,низькій частоті- коливання з прооперованого боку обмежені, 

стробоскопічний комфорт не досягається, симптом зміщення краю слизової – 

відсутній, підскладковий простір без інфільтрації слизової.  

 



4.3. Використання фонопедичних методик  у хворих після хордектомії з 

використанням ЕТА. 

Всі хворі, прооперовані в об’ємі хордектомії, отримували фонопедичну 

корекційно-реабілітаційну терапію, яка складалась з наступних кроків:  організаційно-

підготовчого та корекційно-діяльнісного етапів, між якими немає чіткої межі. Один 

етап поступово переходив у інший, поділ проводився умовно та продиктований 

основними завданнями, які стояли у різні періоди корекційно- реабілітаційної роботи. 

Така поетапність дозволяла послідовно, систематично, концентрично та 

диференційовано здійснювати корекційно- реабілітаційну роботу.  

    Фонопедичні заняття проводились з 7-10 доби післяопераційного періоду.  Як видно 

з таблиці 6, при дослідженні показників голосу після проведеної фонопедичної корекції 

виявлено, що хворі, прооперовані з використанням електотермоадгезії в  53,85% 

випадків здатні довільно знижувати та підвищувати силу голосу, тобто мали 

модульований тоновий діапазон, а в групі хворих, яким проведено оперативне втручання 

за стандартною методикою, цей показник складав лише 12,73%. Тоді як не 

модульований тоновий діапазон мали 46,15% хворих ГС та відповідно 87,27% хворих 

ГП(табл. 4.3.1). 

 

Таблиця 4.3.1 

     Характеристики тонового діапазону у хворих основної та                                                                                                              

групи порівняння   

Тоновий 

діапазон 

Пацієнти, прооперовані з 

використанням ЕТА 

Пацієнти, прооперовані за 

стандартною методикою  

Модульований  28 (53,85%) 7 (12,73%) 

Обмежено 

модульований  

24 (46,15%) 48 (87,27%) 

Всього 52 (100%) 55 (100%) 

 

Оцінка сформованості мовленнєвого дихання, як основи для голосоутворення, 

дозволила отримати наступні результати (табл. 4.3.2): задовільна сформованість 



мовленнєвого дихання визначена у хворих ОГ в 67,31%, в ГП в 47,27%, 

незадовільна сформованість фонаційного дихання встановлена в  32,69% випадків 

хворих ОГ, та 52,73% хворих ГП. 

Таблиця 4.3.2 

                             Стан сформованості мовленнєвого дихання в групах дослідження 

Сформованість 

мовленнєвого 

дихання 

Пацієнти, прооперовані з 

використанням ЕТА 

Пацієнти, прооперовані за 

стандартною методикою 

Задовільна 35 (67,31%) 26 (47,27 %) 

Незадовільна  17 (32,69 %) 29 (52,73%) 

Всього 52 (100%) 55 (100%) 

 

При вивченні мелодико-інтонаційної сторони мовлення (табл. 4.3.3) виявлена  

здатність до відтворення та виділення слів з інтонаційним акцентом та інтонаційних 

конструкцій  у 21 хворого групи спостереження (38,18% випадків), тоді як в групі, 

де оперативне лікування виконане за стандартною методикою така властивість 

встановлена в 13 хворих (23,64%). Незадовільна сформованість мелодико-

інтонаційної сторони мовлення  визначена в  42 хворих (76,36%) групи 

спостереження, та 32 хворих ( 58,18%) групи порівняння.  

Таблиця 4.3.3 

                  Сформованість мелодико-інтонаційної сторони мовлення в ОГ та ГП. 

Здатність виділяти та 

відтворювати слова з 

інтонаційним акцентом та 

інтонаційні конструкції   

Пацієнти, прооперовані 

з використанням ЕТА 

Пацієнти, прооперовані за 

стандартною методикою 

Наявна 19 (36,54%) 13 (23,64%) 

Відсутня   33 (63,46%) 42 (76,36%) 

Всього 52 (100%) 55 (100%) 

 



При дослідженні характеристик тембру голосу пацієнтів після хірургічного 

втручання виявлено, що у переважній кількості хворих - 39 (70,91%), які були 

прооперовані за стандартною методикою, властивий тембр голосу без вираженої 

барвистості, тоді як в групі, де оперативне втручання виконано з використанням 

електротермоадгезії, вага хворих із слабко забарвленим тембром складала лише 23 

пацієнта (44,23%). В той же час формування задовільно забарвленого тембру голосу 

встановлено в ОГ у 29 (55,77%) випадків, а в ГП, задовільні властивості тембру 

притаманні лише 16 хворим, що склало 29,09%, й відображено в табл. 4.3.4.  

Таблиця 4.3.4 

                                    Характеристики тембру голосу у хворих в групах дослідження.  

Тембр голосу Пацієнти, прооперовані з 

використанням ЕТА 

Пацієнти, прооперовані за 

стандартною методикою 

Забарвлений 29 (55,77%) 16 (29,09%) 

Безбарвний  23 (44,23%) 39 (70,91%) 

Всього 52 (100%) 55 (100%) 

 

З метою статистичної обробки отриманої нами в ході фонопедичного 

дослідження інформації використано  критерій Пірсона χ
2
. Він доводить істотність 

зв’язку поліпшення можливості змінювати звуки від самого низького до самого 

високого, сформованості мовленнєвого дихання й мелодико-інтонаційної сторони 

мовлення та тембру голосу з використанням методу ЕТА під час оперативного 

втручання. 

Для розрахунку статистичного показника χ
2 

 Пірсона сформовано стандартні 

для таких обрахунків чотириклітинні таблиці (табл. 4.3.5, , табл. 4.3.6, табл. 4.3.7, 

табл. 4.3.8). 

 

 

 

 

 



Таблиця 4.3.5 

Дані до розрахунку показника χ
2 

 Пірсона у хворих на рак гортані відносно 

можливості змінювати звуки від самого низького до самого високого в 

залежності від застосованої тактики оперативного втручання 

№ п/п Метод ЕТА  Кількість  хворих 

з модульованим 

діапазоном  

f1 

Кількість хворих 

з обмежено 

модульованим 

діапазоном f2 

Всього 

хворих 

1. Не застосовувався 7 

  

48 55 

2. Застосовувався 28 24 52 

Всього 35 72  

χ
2 
= 

20100201

)21122211( 2

ffff

ffff
n


 = 

52557235

)4828247(
107

2

ххх

хх 

= 14,37.
 

Таблиця 4.3.6 

Дані до розрахунку показника χ
2 

 Пірсона у хворих на рак гортані відносно 

сформованості мовленнєвого дихання в залежності від застосованої тактики 

оперативного втручання 

№ 

п/п 

Метод ЕТА  Кількість  хворих 

задовільною 

сформованістю f1 

Кількість хворих 

з незадовільною 

сформованістю f2 

Всього 

хворих 

1. Не застосовувався 26 

 

29 55 

2. Застосовувався 35 17 52 

Всього 61 46 107 

 

χ
2 
= 

20100201

)21122211( 2

ffff

ffff
n


 = 

52554661

)29351726(
107

2

ххх

хfх 

= 4,38. 

 

 



Таблиця 4.3.7 

Дані до розрахунку показника χ
2 

 Пірсона у хворих на рак гортані відносно 

тембру голосу в залежності від застосованої тактики оперативного втручання 

 

№ п/п Метод ЕТА  Кількість  

хворих із 

забарвленим 

тембром 

голосу  

 

f1 

Кількість 

хворих  з 

безбарвним 

тембром 

голосу  

 

f2 

Всього 

хворих 

1. Не застосовувався 16 

  

39 55 

2. Застосовувався 29 23  52 

Всього 45 62 107 

 

χ
2 
= 

20100201

)21122211( 2

ffff

ffff
n


 = 

52556245

)39292316(
107

2

ххх

хх 

= 7,81. 

 Отримані нами показники Фішера становлять: відносно можливості змінювати 

тембр голосу (діапазону) 14,37; щодо сформованості мовленнєвого дихання 4,38 та 

по тембру голосу – 7,81. 

 Всі ці показники перевищують критичне значення χ2 0,95 = 3,89. Отже, 

істотність зв’язку поліпшення якості голосової функції у пацієнтів, прооперованих  

із застосуванням методу  ЕТА доведена з імовірністю 0,95 (стовідсоткова  

імовірність рівна 1). 

Таким чином, встановлено, що проведення фонопедичної корекції в  ранньому 

післяопераційному періоді сприяє формуванню у  хворих, які прооперовані з 

використанням електротермоадгезії більш яскраво забарвленого тембру голосу та 

мелодико-інтонаційної сторони мовлення.  Пацієнти основної групи здатні довільно 



знижувати та підвищувати силу голосу та визначають задовільну сформованість 

мовленнєвого дихання. 

 

4.4 Порівняльний аналіз характеристик фонаторної функції у хворих після 

хордектомії з використанням ЕТА та при проведенні хордектомії за стандартною 

методикою. 

Аналіз отриманих нами даних запису голосового сигналу хворих в групах 

дослідження  проводився за допомогою програми Nuendo4, Spectrum Analyzer with 

left channel. При цьому визначались характеристики формант для голосних звуків, 

адже, саме вони є тією частотною характеристикою, що визначає впізнаваність 

кожного окремого звуку.  

З метою визначення зміни стану голосової функції в кожній з груп пацієнтів ( 

перша група – з використанням метода електрозварювання, друга група – пацієнти, 

прооперовані за традиційною методикою) використано  парний критерій Стьюдента 

t. За формулою t =
d

S

d
,де величина зміни для кожного пацієнта (d), середнє цих змін 

d  та його стандартна похибка 
d

S
, 

зрівнюємо отримане значення критерію 

Стьюдента з критичним для числа ступенів свободи v=n-1. 

d зварка = 13,1. 

d без зварки = 19,06.  

d
S

зварка = 11,83. 

d
S

 без зварки = 8,07. 

Підсатвивиши отримані нами значення в формулу 
 t =

d
S

d

 

 отримали –  

t зварка = 13,1 / 11,83  =   1,11  . 

t без зварки = 19,06 / 9,62 =  2,36 . 

Критичний рівень t0,05 становить 2,042. В групі пацієнтів, у яких під час 

оперативного втручання використовувався метод ЕТА t менше критичного рівня, 



отже піки форманти до та після операції достовірно не відрізняються, тоді як при 

традиційній методиці хірургічного лікування вони в післяопераційному періоді  

достовірно знижуються.  

З метою порівняння декількох груп в дослідженні, нами було використано критерій 

Даннета . 

 Групи, що порівнювались: 

-  КГФ (практично здорові особи без патології голосоутворення); 

-  ГП (група пацієнтів, у яких використано традиційну методику хордектомії 

(б./зварки); 

- ОГ (пацієнти, в яких під час хірургічного втручання було використано методику 

електрозварювання (зварка). 

 

q' =

)
1

.

1
(

2

.

Аконтр

вну

Аконтр

nn
S

ХХ




, 

де q' – критерій Даннета,  

 контрХ  -  середнє значення в КГ, 

АХ  - середнє значення в досліджуваних групах. 

внуS 2  - внутрішньо групова дисперсія  - розраховується за формулою  

внуS 2  =
2

1
( контрS 2 + АS 2 ); 

S – стандартне відхилення; 

n – кількість пацієнтів в групі  

Розраховано середнє значення та стандартне відхилення    

контрХ =299,9;   S контр. = 33,32. 

зваркаХ  = 207,65;   S зварка. = 20,7.  

./ звбХ  = 180,96;   S б/зв. = 20,06. 

Підставивши вказані значення в формулу, отримали: 

q'контр., зварка = 12,88. 

q'контр., б/зв. = 50,446. 



q'зварка, б/зв. = 5,7. 

Число ступенів свободи розраховано за формулою υ = m (n – 1), де m – 

кількість груп, n – кількість пацієнтів в групах.  

υ = 3 х 29  = 87.  

З урахуванням цих даних - q' критичне дорівнює 2,3. Отримані нами дані більші за 

критичний рівень, отже різниця у групах порівняння статистично доведена. 

Таким чином, у пацієнтів після хірургічного лікування, незалежно від методики 

його виконання, виявлено достовірне зниження піків величини форманти F1, в 

порівнянні зі здоровими особами. Разом з тим, при використанні методики 

електрозварювання це зниження менш виражене в порівнянні з пацієнтами, які 

прооперовані за традиційними принципами. І ця різниця є достовірною р<0,01. 

Таким чином, методика електротермоадгезії забезпечує більшу впізнаваність голосу 

пацієнта, а значить, підвищує якість життя. 

Зауважимо, що до оперативного втручання у пацієнтів мали місце виражені 

порушення голосової функції в порівнянні з контрольною групою практично 

здорових осіб, про що свідчить достовірна різниця у показниках інтенсивності 

форманти F1 як в 1 групі дослідження (використання електротермоадгезії) , так і в 2 

групі порівняння (оперативне втручання за стандартною методикою), по 

відношенню до контрольної. Між собою ці групи статистично не відрізнялись, так, в 

ОГ, визначено що максимальна інтенсивність сигналу на піку F1 при вимовлянні 

голосної «І», складає у  хворих ОГ до оперативного втручання 50,28±6,7 дБ, тоді як 

в ГП інтенсивність сигналу на піку становила 48,99±5,72 дБ, при цьому t=0,481, 

отримане р=2,042, тобто різниця між групами порівняння не була достовірною. При 

дослідженні інтенсивності звуку в післяопераційному періоді було встановлено, що 

його показники складають у хворих прооперованих з використанням ЕТА  

49,17±4,45дБ., а показники хворих, прооперованих за стандартною методикою 

сягають інтенсивності звуку в межах 46,27±5,57 дБ. Вирахуване у даному випадку 

t=4,87, р=0,017, тобто різниця між хворими стає статистично достовірною.   

Визначення інтенсивності звукового сигналу у хворих ОГ та ГП при вимовлянні 

літери «Е» до оперативного втручання, встановило наступні їх значення: в ОГ 



45,25± 6,0дБ. в ГС 45,4± 5,85 дБ, t =0,041, р <0,05 (критичне значення 2,09), тобто 

різниця між вихідними даними в обох групах не була достовірною, при дослідженні 

ж післяопераційних результатів хворих в обох групах визначається достовірна 

різниця між показниками, які складають в групі із застосуванням ЕТА 44,56 

±6,34дБ, при використанні стандартної методики оперативного втручання 

40,19±5,6дБ, t = 2,25, р< 0,05. Достовірна різниця між показниками досягається за 

рахунок зменшення інтенсивності звуку у хворих, яким оперативне втручання 

проведено без використання електротермоадгезії . 

«Щільність», «згуртованість» форманти, в її частотному проміжку дозволяє 

оцінити компактність піку форманти в області її основи- він може бути щільним 

(високий та вузький пік), що відображує формування якісного голосу, або 

розтягнутим на широку частотну ділянку (низький та широкий пік), що 

сприймається як нечіткий та хриплий звук (Шидловська Т. А., 2016), також є 

показником ефективної фонації для формування впізнаваного голосу (тобто ії 

щільність є показником, так би мовити, насиченості «густини» форманти, при її 

високій щільності, та «розмазаності», «розтягнутості», при низькій щільності).  

Так, щільність форманти «І» у хворих з електротермоадгезією складала 83±20,55Гц, 

тоді як у хворих після оперативного втручання за стандартною методикою 163,6± 

48,94Гц, вираховане t = -3.395, P = 0.009, тобто різниця між ними є статистично 

достовірною, отже у них форманта була значно меншої «щільності» та насиченості. 

Отже, у пацієнтів після хірургічного лікування, незалежно від методики його 

виконання, виявлено достовірне зниження піків величини форманти F1голосних «І» 

та «Е», тобто інтенсивності звукового сигналу в порівнянні зі здоровими особами, 

однак, при використанні методики електрозварювання це зниження менш виражене 

в порівнянні з пацієнтами, які прооперовані за традиційними принципами, різниця є 

достовірною. Таким чином, методика електротермоадгезії формує більш прийнятні 

якості форманти F1, а отже – забезпечує більшу впізнаваність голосу пацієнта.  

 

 

 



4.5 Стан місцевої реактивності, абластичність після хордектомії 

Імунологічні дослідження були проведені у відповідності сучасним вимогам до 

оцінки імунного статусу онкологічних пацієнтів, при цьому визначали наступні 

показники:  

-стан базових параметрів імунітету(кількість лейкоцитів загальна, Т та В 

лімфоцитів, великих гранулярних лімфоцитів (ВГЛ), концентрацію імуноглобулінів 

різних класів);  

-функціональну активність вроджених факторів (фагоцитів, природних 

цитотоксичних клітин (ПЦК), активність міграції клітин крові);  

-рівнів онкомаркерів при раку гортані в сиворотці крові (СЕА, SCC);  

-цитокіни (інтерлейкін 1, 6, 10, фактор некрозу пухлин альфа (ФНП - α);  

-факторів імунопатологічної направленості (імунні комплекси різної величини);  

В дослідженні хворі були розподілені таким чином: хворі на рак гортані до 

оперативного втручання-20 хворих, через місяць після оперативного втручання: за 

стандартною методикою-12 пацієнтів, хворі після оперативного втручання з 

використанням ЕТА-15, здорові донори-12; всього- 69 осіб.  

Використано статистичні критерії «U» (Вілкоксона-Манна-Уїтні). Дослідження 

базових параметрів імунітету: число лейкоцитів в периферійній крові всіх груп 

дослідження наведено на рис. 4.5.1.  

З даних малюнку витікає, що кількість лейкоцитів в  периферичній крові у  хворих 

на рак гортані знижена (р<0,02), та суттєво не змінюється в найближчий період (1 

місяць) після хордектомії.   



 

Рис. 4.5.1 Вміст лейкоцитів в крові хворих на рак гортані до та після операції 

хордетомії з використанням ЕТА, без використання ЕТА, та у здорових донорів.   

Співвідношення лімфоцитів та ВГЛ в периферичній крові також не зазнавало 

суттєвих змін як при проведенні операції за протоколом, так і з використанням ета 

(рис. 4.5.2), однак, в останньому випадку мала місце достовірна тенденція до 

відновлення кількості ВГЛ.   

 

Рис. 4.5.2 Вміст лімфоцитів та ВГЛ до та після операції хордектомії з 

використанням ЕТА, без ЕТА, та в контрольній групі здорових донорів.    
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Найбільш значні відхилення вмісту клітин імунітету виявлено у хворих на рак 

гортані з боку Т- та В-лімфоцитів, відносна кількість яких була нижче, ніж у 

здорових осіб (табл. 4.5.1). Кількість моноцитів в крові була в усіх групах достатньо 

варіабельною та укладалась в межі фізіологічної норми  

Таблиця 4.5.1 

 Вміст Т-та В-лімфоцитів, клітин моноцитарного ряду в крові хворих на рак 

гортані в різних групах. 

Групи Відносний вміст клітин, % 

Т-лімфоцити 

(CD3+) 

В лімфоцити 

(CD-22+) 

Моноцити 

(CD14+) 

Контроль 55,2 (42,0 – 61,0) 12,7 (10,0 – 17,0) 5,0 (4,0 – 7,0) 

Хворі до операції 23,5 (15,0 – 33,0)* 7,2 (3,0 – 15,0) * 7,1 (6,0 – 10,0) 

Операція з ЕТА 30,2 (20,0 – 38,0)* 15,5 (12,0 – 18,0) 6,5 (6,0 – 10,0) 

Операція за 

протоколом 

29,2 (20,0 – 33,0)* 9,6 (5,0 – 12,0) 9,1 (5,0 – 11,0) 

Примітка: * достовірно (p<0,05)  по відношенню до групи контролю 

 

В табл.4.5.2 надано результати дослідження одного з базових параметрів 

гуморального імунітету- вміст імуноглобулінів різних класів. Була встановлена 

достовірна різниця концентрацій крупнодисеперсних білків IgM та IgA між групою 

контролю та хворими на рак гортані до операції. Через місяць після лікування рівень 

IgA наближався до показників здорових донорів тільки в групі де хірургічне 

втручання проведене з використанням електротермоадгезії. Рівень IgM лишався 

підвищеним в обох групах після операції, не дивлячись на те, що вектор змін 

окремих показників був в бік нормалізації значень. В інших класах імуноглобулінів 

(IgG, IgE) не виявлено суттєвих відхилень від контролю та між групами хворих на 

рак гортані. 

 

 

 



Таблиця 4.5.2  

 Вміст імуноглобулінів різних класів у сироватці крові хворих на рак гортані до 

та після операції в різних групах. 

 

Групи 

Концентрація в г/л МЕ/мл 

 IgM   IgA IgG IgE 

Контроль 1,4 (0,5 – 2,0) 1,5 (1,0 – 2,6) 11,9 (8,0– 14,0) 33,3 (0 – 60,0) 

Хворі на 

рак гортані 

3,8(1,2– 9,0)* 3,5 (2,0 – 

6,0)* 

12,8 (7,0 – 15,0) 23,5 (0 – 58,0) 

Операція з 

ЕТА 

2,9 (2,0 – 4,0) 2,2 (1,0 – 3,2) 9,5 (6,0 – 13,0) 45,6 (20,0 – 75,0) 

Операція за 

протоколом 

3,4 (3,0 – 5,0)* 2,9 (2,0 – 

4,0)* 

10,6 (8,0 – 14,0) 39,2 (15,0 – 60,0) 

Примітка *- достовірно в порівнянні з групою контролю 

 

При визначенні активності ПЦК крові хворих на рак гортані та у практично 

здорових осіб, було встановлено, що деструктивна активність даної групи клітин 

була знижена більше до клітин рака гортані Нер-2, в порівнянні з клітинами 

мішенями - еритроцитами курчат, які є метаболічно малоактивними, що 

підтверджує отримані раніше дані щодо клітин-мішеней в діагностиці цитолітичної 

активності ПЦК клітин. Використання електротермоадгезії нормалізувало 

активність ПЦК до обох видів клітин мішеней, тоді як після операції за стандартною 

методикою часткова нормалізація визначалась лише по відношенню до            

ксеногенних еритроцитів. 

 

 

 

 



Таблиця 4.5.3. 

Деструктивна активність ПЦК крові хворих на рак гортані при хірургічному 

лікуванні за стандартною методикою та з використанням електротермоадгезії). 

Групи Контроль Рак гортані до 

операції 

Операція за 

протоколом 

Операція з ЕТА 

Hep-2 28,2 (18,0-33,0) 5,0 (0-12,0)** 10,2 (5,0-14,0)* 22,0 (16,0-27,0) 

ЕК 44,5 (19,0-49,0) 15,0 (12,0-

17,0)* 

18,4 (13,0-

22,0)* 

31,0 (20,0-40,0) 

 Примітка: * достовірно по відношенню до контролю (р<0,05); ** p<0,02. В 

дужках указані межі коливань значень 

 

Як відомо, фагоцитоз є основним фактором вродженого імунітету, його достатні 

кількісна та якісна складові багато в чому визначають високий рівень 

протипухлинного імунітету. Дослідження кількості фагоцитуючих клітин крові та їх 

усереднена активність в поглинанні інертного антипінного матеріалу, яким є 

часточки латекса, надано в табл. 4.5.4. 

Таблиця 4.5.4  

Фагоцитарна активність клітин крові різних груп хворих. 

Показни

ки: 

Контроль Рак гортані до 

операції 

Операція за 

протокол 

Операція з ЕТА 

ФП 88,2(78,0-93,0) 65,0 (50,0-

72,0)* 

60,2(50,0-74,0)* 82,0(66,0-87.0) 

ФІ 5,5 (4,0-6,0) 2,0(1,0-3,7)** 2,4( 1,3-3,2)* 4,0(2,0-7,0) 

 Примітка: * достовірно по відношенню до контролю ( р<0,05);** p<0,02 

 

З наданих результатів можна зробити висновок, що активність фагоцитоза у хворих 

з Са гортані пригнічена як за фагоцитарним показником, так і за фагоцитарним 

індексом. Проведення хірургічного лікування хворих на Са гортані не сприяло 

активації фагоцитоза за обома показникам протягом місяця після оперативного 



втручання, тоді як використання ЕТА супроводжувалось достовірною активацією 

фагоцитоза протягом місяця після оперативного втручання.    

Однією із властивостей клітинних факторів вродженого імунітету є здатність клітин 

до міграції, таксису. Інтенсивність міграції визначає ступінь функціонального стану 

клітин. Було встановлено (рис.4.5.3), що у хворих на рак гортані суттєво (в 4 рази, 

р<0,05) страждає міграційна здатність лейкоцитів у порівнянні із здоровими 

донорами. Після проведення оперативного втручання та подальшого лікування за 

стандартними методиками не відмічалось відновлення цієї функції. При 

використанні ЕТА в хірургічному лікування хворих на Са гортані виявлено 

достовірну тенденцію до нормалізації рівня міграції (0,05<p<0,1), який, однак, не 

досягав рівня значень в  контрольній групі. ЕТА-37,5 ( 22-45); Протокол 17,5 (12-

22); до операції 11,0 (9-12);Контроль -60,0 (55-65).  

 

  

 Рис. 4.5.3 Міграційні властивості лейкоцитів у хворих на рак гортані до та після 

операції, та у осіб контрольної групи.  

 

В даний час в діагностиці станів імунної системи у хворих та практично 

здорових осіб широко використовується визначення цитокінів, інших регуляторних 

пептидів, а в онкологіїі при визначенні донорів та визначенні маркерів 

онкологічного процеса. Нами проведено визначення прозапальних цитокінів ІЛ-6, 
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ФНП- α. Із онкомаркерів були визначені канцерембріональний антіген (СЕА) та 

маркер плоскоклітинного раку людини SCC.  

 Таблиця 4.5.5  

Концентрації цитокінів у сироватці крові осіб різних груп 

Показники: Контроль Рак гортані до 

операції 

Протокол ЕТА  

ІЛ-6 3,2 (2,0-6,0) 25,0 (5,0-42,0)* 20,2(50,0-

74,0)* 

8,0(6,0-10,0)*  

ФНП-α 15,5 (10,0-20,0) 62,0(19,0-87,0)** 32,0(13,0-

52,0)* 

24,0(12,0-37,0)  

 Примітка.: * достовірно по відношенню до контролю (р<0,05);** p<0,02 

 

З наведених в таблиці 4.5.5 даних витікає, що, як ІЛ-1,6, так і фактор некрозу 

пухлини - альфа у хворих до операції були підвищені (р<0,05) в порівнянні із 

здоровими донорами. Проведення операції хордектомії за стандартною методикою 

суттєво не змінювало вміст цих цитокінів. Використання термоадгезії під час 

операції супроводжувалось достовірною тенденцією (0,05<p<0,1) до зниження цих 

цитокінів, що може свідчити про імуномодулюючий вплив ЕТА на процеси 

запалення та регенерації 

Важливим з точки зору оцінки ефективності запаьлної та репаративної реакцій 

є відношення про- та протизапальних цитокінів, а саме ІЛ-1 та ІЛ-. Визначення 

цього співвідношення у хворих на рак гортані до операції та через місяць після неї, 

проведеної за стандартним протоколом та з використанням ЕТА (таблиця 4.5.6), 

виявило, що при незмінному рівні протизапального цитокіна ІЛ-10, при 

використанні ЕТА спостерігалось зниження маркера запалення, яким є ІЛ-1:  

 

 

 

 



Таблиця 4.5.6  

Концентрації ІЛ – 1та ІЛ - 10 у сироватці крові осіб різних груп 

Показники: Контроль Рак гортані до 

операції 

Протокол ЕТА  

ІЛ-1 21 (15,0-30,0)   64,2 (40,0-76,0) 52,2(44,0-61,0); 31,2(11,0-44,0).  

ІЛ - 10 2,3 (0-3,0); 4,1(0-5,0); 3,0 ( все 3,0) 2,9 ( 1,0-4,0).  

 

Виражений протизапальний ефект при використанні ета при проведенні операції 

підтверджується й даними по визначенню MIP-1β (рис. 4.5.4).  

При виикористанні ЕТА макрофагальний запальний протеїн через місяць 

після операції зинжувався практично до нормальних значень, тоді як при проведенні 

операції за стандартним протоколом- лишався підвищеним. Контроль - 34,5 (22,0-

45,0); до операції -58,0 (43,0-70,0); операція за протоколом- 50,0(35,0-69,0);Операція 

З ЕТА- 36,6(22,0-43,0). 

 

Рис. 4.5.4 Вміст МІР-1 в крові на рак гортані до та після операції, та у осіб 

контрольної групи.    

 Таким чином, використання ЕТА супроводжується зниженням рівня запальної 

реакції в  порівнянні з проведенням хордектомії за протоколом.  
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Таблиця 4.5.7  

Вміст онкомаркерів в сироватці крові пацієнтів контрольної групи, 

хворих на рак гортані до операції та в післяопераційному періоді.  

 

Групи 

CEA, мкг/л SCC, мкг/л 

 Середнє 

значення 

Межі 

коливань 

 Середнє 

значення 

Межі 

коливань 

Контроль 12,2   0-18,5  1,7 0-2,0 

Хворі до операції      56,2* 1,6-70,5  6,8* 3-12,0 

Операція за 

протоколом 

    27,7 * 0- 44,0 2,8 0- 4,5 

ЕТА     21,7* 0- 39,5  1,7 0- 2,7 

  * - достовірно ( < 0,05) по по відношенню до контролю. 

 

Рівень маркера плоскоклітинного рака SCC інтенсивно знижувався, при обох 

видах втручання, при традиційному хірургічному втручанні, і, особливо, при 

використанні ЕТА. 

Фактори імунопатологічної направленості, до них відносять ЦІК, абзіми, 

компоненти комплемента, тобто гуморальні структури, що здатні ушкоджувати 

тканини імунними механізмами. Нами проведено дослідження в  крові хворих 

різних за розміром ІК: великого, середнього та малого розмірів. Крім того, на 

початку визначено вміст інтегральної кількості ЦІК, та було встановлено, що у 

хворих на рак гортані до операції, їх кількість в 3  рази вище, ніж у здорових осіб.  

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 4.5.8  

Концентрації ЦІК в сироватці крові осіб різних груп 

Показники: Контроль Рак гортані до 

операції 

Протокол ЕТА  

ЦІК великі 30,0   50,2 (44,0-62,0) 

 

40,2 (37,0-55,0) 35,2 (28,0-40,0). 

 

 

ЦІК 

середні 

20,0 (16,0-23,0) 

 

60,2 (44,0-66,0) 40,0 (35,0-45,0) 29,6 (22,0-34,0)  

ЦІК малі 22,1 (15,0-28,0)  39,8 (30,0- 54,0); 40,0 (30,0-50,0) 29,8 (24,0-38,0)  

 

 

Рисунок 4.5.5 ЦІК інтегрально в сироватці крові в контрольній групі, хворих на рак 

гортані до операції та в післяопераційному періоді 

Проведення дослідження ЦІК за розміром комплексів показало, що збільшення їх 

кількості зумовлено переважно підвищенням ЦІК середнього розміру, яке суттєво 

змінилось ( р<0,05) після операції з використанням ЕТА  

При проведенні імунологічних досліджень були використані рекомендації 

провідних фахівців в області онкоімунології та клінічної імунології по 

використанню різних методів тестування стану імунітету при різних варіантах 

лікування, як в клініці, так і в експерименті  

ЦІК 

0 50 100 150 
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 Використовували широкий спектр досліджень, від базових параметрів 

імунітету, включаючи фенотипічні характеристики клітин та здатність до міграції, 

факторів вродженого імунітету, до продукції цитокінів, вмісту онкомаркерів та 

факторів імунопатологічної направленості.   

Наші дані підтверджують дослідження, що проведені раніше (Р.А. Абызов и соавт., 

2008; Н.В. Божко, 2010г.) про те, що у хворих на рак гортані наявні відхилення 

вмісту в сиворотці крові онкомаркерів СЕА, SСС , IgA, ЦІК та прозапальних 

цитокінів, страждає активність факторів вродженого імунітету в порівнянні з 

практично здоровими донорами. При проведенні хордектомії за протоколом - 

стандартом відновлення клітин до міграції, зміни активності ПЦК по відношенню до 

2-х видів мішеней, вміст ЦІК в сиворотці крові були достовірно нижчі, ніж при 

використанні метода термоадгезії. 

Використання ЕТА при оперативних втручаннях у хворих на рак гортані призводить 

до більш швидкого відновлення функціональної активності факторів вродженого 

імунітету (ФП, ФІ, ПЦК), сприяє нормалізації показників гуморального захисту 

(IgA) та цитокінів. На основі цих фактів можна зробити висновок, що методика ЕТА 

менш травматична по відношенню до тканин, ніж операція за стандартною 

методикою, та сприяє більш швидкому та повному відновленню визначених 

показників іунологічної реактивності та реабілітації організму онкохворого в 

найближчому післяопераційному періоді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 5  

ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Проведено аналіз віддалених результатів лікування хворих основної та 

контрольної груп за наступними показниками: наявність рецидивів захворювання, та 

виявлення метастатичних уражень, летальність до одного та до трьох років. 

Результати лікування оцінювались станом на грудень 2016р. 

Найбільш точним показником ефективності використання електротермоадгезії при 

хірургічному лікування хворих є вивчення даних про перші рецидиви захворювання, 

на які не впливають результати подальшої променевої, та хіміотерапіі.  

При проведенні аналізу виникнення рецидивів в основній та контрольній групах 

встановлено, що в контрольній групі рецидив захворювання виник у 3 хворих( 

5,45%), в основній групі зафіксовано 1 рецидив захворювання (1,92%).     

Таблиця 5.1  

                   Рецидиви захворювання у хворих основної та групи порівняння 

Група  Кількість  

 абсолютна % 

Основна 1 1,92 

Порівняння  3 5,45 

Разом 4 3,74  

 

В групі порівняння поява метастазів виявлена в 1 випадку (1,82% випадків), в 

основній групі метастатичних уражень виявлено не було.   

Як видно з таблиці 5.2, у хворих після проведеного оперативного лікування 

летальність до року загалом становила 5,6 %. У основній групі цей показник 

дорівнює 5,77% в групі порівняння даний показник 5,45%. Різниця не є 

достовірною. Слід зауважити, що у одного хворого (0,8%) з основної групи 

причиною смерті було не основне захворювання, а гостра недостатність 

коронарного кровообігу – інфаркт міокарда. 

 

 



Таблиця 5.2 

Летальність до року хворих основної та контрольної груп після проведеного 

оперативного лікування 

Група 
Кількість 

абс. % 

Основна, n=52 3 5,77 

Контрольна, n=55  3 5,45 

Разом, n=107 6 5,6 

 

Дані показника летальності до трьох років наведено в таблиці 5,3. Він складав 

в основній групі 5,1%, контрольній 5,9%, різниця показника смертності по групах не 

є достовірною. 

Таблиця 5.3 

Летальність хворих основної та контрольної груп після проведеного оперативного 

лікування в період до трьох років 

 

Група 
Кількість 

абс. % 

Основна, n=52 6 5,1 

Контрольна, n=55  7 5,9 

Разом, n=107 13 10,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

В структурі загальної онкозахворюваності рак гортані являє собою вельми 

поширену патологію: вона становить від 1 до 8% загальної онкологічної 

захворюваності та від 38 до 65% від новоутворень ЛОР-органів займає сьоме місце в 

світі за поширеністю та, нажаль, не має тенденції до зменшення. Поява новітніх 

технологічних розробок та їх впровадження в практику підвищили ефективність 

ранньої діагностики раку гортані, Виявлення злоякісного процесу на ранніх стадіях 

дозволяє в сучасних умовах використовувати більш ощадливі методи лікування, які 

передбачають не тільки досягнення радикальності лікування, але й можливо повне 

збереження враженого органа та його функційних можливостей. Проте, навіть при 

оперативному лікуванні хворих із початковими стадіями пухлини, коли виконується 

часткова резекція гортані, основні її функції неминуче порушуються, що в свою 

чергу веде до медичної і соціальної інвалідизації. Саме тому пошуки шляхів 

удосконалення хірургічного втручання на початкових стадіях раку гортані (І-ІІ), є на 

сьогодні актуальним питанням в онкоотоларингології. 

Одним із шляхів вирішення задачі максимального збереження функції гортані 

при найменшому її ушкодженні та, звичайно ж дотриманні вимог абластичності та 

радикальності втручання, є використання електрозварювальної технології, в основі 

якої полягає механізм протеїн-ассоційованої електротермоадгезії. Подача  струму з 

різними хвильовими характеристиками в певній модуляції при температурі 40-70 С
0
, 

призводить до втрати глобулярної структури білка, вони втрачають свою структуру, 

тим самим ніби розмотуються і, як наслідок, склеюються. При цьому відбувається 

не коагуляція тканин, а їх «зварювання». Дія  високочастотного струму на пухлину 

приводить до припинення поширення її росту, що є дуже суттєвим згідно з 

принципами абластики. В ЛОР-клініці НМАПО імені П.Л.Шупика з 2006 року 

застосовується принципово новий електрозварювальний апарат ЄК- 300М1, що 

дозволяє робити одномоментно атравматичний розріз та коагуляцію м’яких тканин. 

Утворення на поверхні рани коагуляцій них мас перешкоджає інфікуванню рани, 

забезпечує герметичність зєднання, та в  подальшому призводить до ефективної та 



повноцінної епітелізації раньової поверхні. Використання  електрозварювання 

призводить до надійного гемостазу судин за рахунок формування у  їх просвіті 

тромбів та тканинних емболів формування тканинної анізотропії у стінках судин, що 

призводить до закриття їх просвіту із формуванням специфічної аутобілкової маси, яка фіксує 

тканини. 

Нами розроблена та застосована методика оперативного втручання хордектомії у  

хворих на рак гортані І-ІІст. з використанням електротермоадгезії. (патент України 

на корисну модель № 52646, від 10.09.2010 « Хірургічний спосіб виконання 

хордектомії за допомогою електрозварювання»). Розроблено режими використання 

апарата під час оперативного втручання.  

При проведенні оперативного втручання в основній групі розсічення м’яких тканин 

шиї здійснювалось в  автоматичному режимі «різання» та «коагуляція», та з 

використанням  спеціального електрозварювального інструментарію. 

 При цьому для розділення тканин на етапі доступу до пухлини не мало 

потреби в  накладанні затискачів, та прошиванні і  перев’язки судин в рані за 

допомогою лігатур для забезпечення повноцінного та надійного гемостазу. Гемостаз 

при розсіканні тканин відбувався за рахунок одномоментного перекриття дрібних  

(діаметром до 1,5-2 мм) судин. При  подальшому спостережені за операційною 

раною слід відзначити, що гемостаз був надійний в усіх випадках. В результаті 

операція виконувалась на «сухому» операційному полі, що значно спрощувало і 

прискорювало анатомічну орієнтацію в рані. Герметизація більш крупних судин 

здійснювалась шляхом накладання електрозварювального затискача впоперек 

судини, який знімався після проходження електричного струму в  режимі 

«зварювання», та накладався поруч на відстані 5мм, з повторним використанням 

режиму зварювання, після чого судину пересікали (рис 2). Виділення пухлини 

проводили згідно принципам абластики. Надалі з’єднання залишкових частин 

голосової складки проводили за допомогою ВЧ-електрозварювання, шляхом 

накладання електрозварювального пінцету (рис 3). Так, на зведені краї накладали 

медичний електрозварювальний пінцет, на який подавали ВЧ-струм в 

автоматичному режимі. Бранші пінцета щільно стискували у момент проходження 



ВЧ-струму і протягом 2 с після припинення його проходження. Пінцет послідовно 

переставляли уздовж країв рани, виконуючи ВЧ-електрозварювання. Після 

накладення пінцета в 3-4-ти крапках формувався електрозварювальний шов.  

При огляді тканин під час операції зона впливу електрозварювального 

інструментарію виглядає як ділянка рожевого, або блідо-рожевого кольору, без 

ознак термічного опіку та обвуглювання тканин. Прилеглі ж ділянки до бічних 

поверхонь інструментів не зазнають термічного впливу, що робить етапи виділення, 

розділення та з’єднання тканин ще більш безпечними. 

В контрольній групі розсічення та роз’єднання тканин здійснювалось за допомогою 

скальпеля, ножиць, чому передувало накладання затискачів, а  використання 

шовного матеріалу призводило до залишання в рані сторонніх тіл. Використання ж 

монополярного коагулятора призводило до опіку прилеглих тканин, їх некротизації 

та обуглювання. Крім того, глибина впливу електрокоагулятора не контрольована, 

що є надто небезпечним в ділянці шиї, бо в  подальшому може призводити до 

утворення на місці впливу рубців та деформації органів. Важливо, що діаметр 

судин, які можуть бути надійно перекриті обмежується 1мм в  діаметрі. До того ж, 

технічно незручним є налипання тканин до робочої поверхні коагулятора, наявність 

задимлення.  

В результаті інтраопераційного спостереження за використанням ВЧ-

електрозварювання при виконанні хордектомії відмічено, що запропонована 

методика  дозволяє швидко та безкровно розділяти м'які тканини, як наслідок 

скоротився термін оперативного втручання за рахунок зручності роботи апарату та 

за рахунок часу, потрібного для проведення гемостазу. Тривалість хірургічного 

втручання при проведенні хордектомії в ОГ складала в середньому 

56,04±9,55хвилин, в ГП середній час втручання склав 67,02±13,74 хвилин, різниця є 

достовірною (t= 4,77, р< 0,05). Об’єм крововтрати при проведенні хордектомії з 

використанням електрозварювання складав в середньому 25,38±6,63мл. в ГП - від 25 

до 50 мл (в середньому 39,82±8,09). Таким чином, об’єм крововтрати при виконанні 

хордектомії за традиційною методикою був більше на 14,44мл. (в 1,57 рази більше), 

ніж при використанні електрозварювання, різниця є достовірною (р < 0,05).  



Важливо також зазначити, що зменшення загальної тривалості операції в решті решт 

зменшує час знаходження хворого під дією засобів для наркозу.  

Перебіг післяопераційного періоду вивчали на основі місцевих проявів в 

післяопераційній рані, та системних показників, які відображають течію загоєння 

ран. Так, в ОГ у 88,5 % випадків (46 хворих) констатували нормалізацію 

температури тіла на 2-3-ту добу після операції. У ГС на 2-3-ту добу після 

хордектомії зафіксовано нормалізацію температури в 74,5 % спостереженнях (41 

хворих), що в 1,2 разів менше, ніж в попередній групі. На 5-ту добу у 50 пацієнтів 

(96,2 %), які прооперовані за допомогою електрозварювального апарата, була 

нормальна температура тіла. У групі хворих, прооперованих за традиційною 

методикою, нормалізація температури зареєстрована у 49 чоловік, що складає 89,1 

% і нижче, ніж у попередній групі, на 7,1 % (різниця є достовірною - р < 0,05). У 

подальшому в обох групах хворі відзначали значне покращення загального стану, 

причому тенденція до швидшої стабілізації показників температури тіла зберігалась 

у пацієнтів ОГ. Так, в ОГ на 7-ту добу температуру тіла в межах нормальних 

показників мали 52 чоловік (100 %); у ГП– у 54 осіб (98,2%).  

Показники  загального аналізу крові (ШОЕ прискорене до 15 – 20 мм/с, 

невеликий цитоз та зсув вліво) повністю нормалізувалися на 7-му добу у 52 хворих 

(100 %) основної групи. У контрольній – нормалізація показників загального аналізу 

крові відбулася на 7-му добу в 53 пацієнтів (96,4 %). Дуже важливі й місцеві 

симптоми – гіперемія, набряк та інфільтрація тканин у ділянці рани, кількість та 

характер виділень. 

Місцевими критеріями для аналізу процесу загоєння ран в післяопераційному 

періоді були зміни у рані, а також спостереження за загоєнням рани за допомогою 

ендоларингеального обстеження. Реактивні явища в післяопераційній ділянці у 

вигляді гіперемії, інфільтрації, наявності та характеру виділень по дренажах, їх 

тривалості у пацієнтів основної групи, які оперовані методом електрозварювання, 

були помірні. У 98 % випадках загоєння проходило первинним натягом, запальний 

процес у рані проявлявся слабко: набряк тканин незначний; вираженої гіперемії не 

зафіксовано; ексудат, якщо і був, то короткочасно і мав серозний характер; між 



краями рани малопомітний шар фібрину, який практично закрив доступ до рани 

мікрофлори і уже через добу перетворився на епітеліальне покриття; рубець мало-

помітний. У 1 хворого (1,92%) основної групи в післяопераційному періоді 

сформувалась ларингеальна нориця, у решти рана зажила первинним натягом.  

Ранні ускладнення в групі, де оперативне втручання було виконане за стандартною 

методикою в ранньому післяопераційному періоді у 2 хворих 3,64%, відмічалось 

кровохаркання, яке зупинено консервативно. У 1 хворого (1,82%) цієї ж групи 

з’явились явища стенозу трахеї, консервативна проти набрякова терапія була 

неефективна, в зв’язку з чим проведена невідкладна трахеотомія. В групі 

дослідження таких ускладнень не спостерігалось. Також в групі порівняння, у 1 

хворого (1,82%) сформувалась трахеальна фістула. У 1 хворого( 1,92%) основної 

групи, на 2 місяці сформувалась ларингеальна нориця, проведена її пластика. За 

середніми показниками, у хворих, які прооперовані за допомогою 

електрозварювального апарата, ліжко- день склав в середньому 9,88±3,08, тоді я к в 

ГП 12,72±5,93днів. (на 2,84 дня більше (28,74%).  

Отже, скорочення строків післяопераційної реабілітації та перебування у 

стаціонарі хворих основної групи сприяє покращенню результатів лікування завдяки 

своєчасному початку його наступних етапів (променева терапія, фонопедична 

реабілітація). І як наслідок – зменшення матеріальних витрат на проведення 

оперативного втручання та післяопераційного лікування.  

на другу добу у пацієнтів, прооперованих за стандартною методикою на місці 

видаленої голосової складки визначається щільний інфільтраційний вал, вкритий 

геморагічними згортками та фібрином. Краї рани різко гіперемовані, набряклі, 

набряк розповсюджується на черпало-надгортанну складку та передню комісуру. 

Коливання в ділянці дефекту відсутні. На сьому добу у цих хворих на місці 

видаленої голосової складки інфільтраційний вал зменшується, по краю дефекту 

залишаються геморагічні згортки та ділянки некротизованої слизової, вільна 

поверхня сформованої голосової складки нерівна. Коливання в області дефекту 

відсутні. У пацієнтів основної групи, яким проведено оперативне втручання з 



використанням ЕТА, на другу добу на місці видаленої голосової складки 

візуалізується гіперемована, інфільтрована дублікатура слизової оболонки, з тонким 

шаром фібринових нашарувань, помірна інфільтрація черпало-надгортанної 

складки. Коливання дублікатури слизової відсутні. На сьому добу - дублікатура 

слизової оболонки помірно гіперемована, з поодинокими фібриновими 

нашаруваннями, спостерігаються реактивні зміни черпало-надгортанної складки. 

Відмічається рухливість дублікатури слизової при фонаторних зусиллях. 

Спостереження хворих в термін 1 місяць, 3 місяці та 6 місяців після оперативного 

втручання показали, що рухливість сформованої за нашою методикою складки  

зберігається, поверхня та вільний край її епітелізовані, рівні, при фонації 

відмічаються її рухливість та тенденція до змикання з голосовою складкою 

протилежної сторони (формування реконструктивно - зв’язкового типу 

голосоутворення). Тоді як у пацієнтів, які прооперовані за стандартною методикою, 

на місці видаленої голосової складки визначається рубцева тканина, що не вібрує 

при фонаторних навантаженнях, вестибулярна складка на боці оперативного 

втручання гіперплазована, при фонації відмічається формування вестибулярно-

складкового механізму голосоутворення.  

У хворих на рак гортані в 4 рази, (р<0,05) страждає міграційна здатність 

лейкоцитів у порівнянні із здоровими донорами. Після проведення оперативного 

втручання та подальшого лікування за стандартними методиками не відмічалось 

відновлення цієї функції. При використанні ЕТА в хірургічному лікування хворих 

на Са гортані виявлено достовірну тенденцію до нормалізації рівня міграції 

(0,05<p<0,1), який, однак, не досягав рівня значень контрольної групи. ЕТА-37,5 ( 

22-45); Протокол 17,5 (12-22); до операції 11,0 (9-12); Контроль -60,0 (55-65). 

Використання електротермоадгезії сприяло нормалізації активності ПЦК до клітин 

мішеней Нер 2 та ЕК (31,0 та 15,0 відповідно), тоді, як після операції за стандартною 

методикою часткова нормалізація визначалась лише по  відношенню до ксеногенних 

еритроцитів (10,2 до Нер-2 та 18,4 до ЕК). 



Проведення хірургічного лікування хворих на рак гортані за стандартною 

методикою не сприяло активації фагоцитоза за обома показникам протягом місяця 

після оперативного втручання (ФП - 60,2, ФІ – 2,4), тоді, як використання ЕТА 

супроводжувалось достовірною активацією фагоцитарної активності лейкоцитів 

(ФП - 82,0, ФІ – 4,0) порівняно до контрольної групи (ФП – 88,2 та ФІ – 5,5), р<0,05. 

ІЛ-6 і фактор некрозу пухлини у хворих до операції були підвищені (ІЛ-6 - 25,0, 

ФНП 62,0) (р<0,05) в порівнянні із здоровими донорами. Хордектомія за 

стандартною методикою суттєво не змінювала рівень цих цитокінів. Використання 

ЕТА під час операції супроводжувалось достовірною тенденцією (ІЛ-6 – 8,0, ФНП- 

24,0) (0,05<p<0,1) до їх зниження . Рівень СЕА та маркера плоскоклітинного рака 

SCC інтенсивно знижувались при обох видах втручання , особливо, при 

використанні ЕТА , р< 0,05. 

  У пацієнтів після хірургічного лікування, незалежно від методики його 

виконання, виявлено достовірне зниження піків величини форманти F1 голосної «І», 

в порівнянні зі здоровими особами, в групі пацієнтів, у яких під час оперативного 

втручання використовувався метод ЕТА t менше критичного рівня t до операції-зварка = 

13,1 / 11,83 = 1,11, критичний рівень t0,05 становить 2,042, отже піки форманти до та 

після операції достовірно не відрізняються, при традиційній методиці хірургічного 

лікування вони в післяопераційному періоді достовірно знижуються t до операції-без зварки 

= 19,06 / 9,62 = 2,36. Встановлена різниця у показниках інтенсивності форманти F1 в 

основній групі та в групі порівняння (між собою ці групи статистично не 

відрізнялись t=0,481, отримане р=2,042) по відношенню до контрольної, так, в 

основній групі, визначено що максимальна інтенсивність сигналу на піку F1 при 

вимовлянні голосної «І», складає у хворих ОГ до оперативного втручання 

50,28±6,7дБ, в ГП інтенсивність сигналу на піку становила 48,99±5,72дБ. 

Інтенсивність піку форманти F1 в післяопераційному періоді складає у хворих ОГ 

49,17±4,45дБ., ГП в межах 46,27±5,57 дБ., вираховане t=4,87, р=0,017, тобто різниця 

показників стає статистично достовірною.   

Визначення інтенсивності звукового сигналу у хворих при вимовлянні літери «Е» до 

оперативного втручання, встановило наступні їх значення: в ОГ 45,25± 6,0дБ, в ГП 



45,4± 5,85 дБ, t =0,041, р >0,05 (критичне значення 2,09), тобто різниця між 

вихідними даними в обох групах не була достовірною, при дослідженні ж 

післяопераційних результатів хворих в обох групах визначається достовірна різниця 

між показниками, які складають в  ОГ 44,56 ±6,34дБ, в ГП 40,19±5,6дБ, t = 2,25, р< 

0,05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ 

 

1.Аналіз анатомічного та функціонального стану гортані у хворих на рак гортані 

серединної локалізації., свідчить, що у всіх пацієнтів, які прооперовані за 

стандартною методикою, на місці видаленої голосової складки утворюється 

рубцева тканина, що не приймає участь в голосоутворенні, мало рухлива при 

диханні та фонації. У цих хворих формується вестибулярно- складковий 

механізм голосоутворення, що обумовлює порушення голосової функції у хворих 

після хордектомії. 

2.Розроблена методика реконструкції голосової складки на лабораторних тваринах 

дозволила отримати герметично зварену дублікатору слизової оболонки поверх 

ніжного рубця, що обмежило його ріст, встановлені режими роботи апарату для 

подальшого використання в клінічній практиці. 

3.Фізіологічне обґрунтування рухливості створеної методом електрозварювання 

«голосової зв’язки» полягає у виникненні проміжної (мезоморфної) фази в 

двошаровій структурі живої тканини. Наявність цієї фази впродовж регенерації 

забезпечує герметичність та надійність хірургічного з'єднання, її структура являє 

собою сітку переплутаних ланцюгів, рухливість яких забезпечує еластичність та 

коливання складки в післяопераційному періоді.  

4.Розроблений метод хордектомії з використанням електротермоадгезії  дозволяє 

підвищити ефективність лікування хворих на рак гортані серединної локалізації 

за рахунок мінімізації кількості післяопераційних ускладнень до 3,85% в ОГ, 

проти 16,36% в групі порівняння (р<0,05); середній час хірургічного втручання 

склав 67,02±13,74 хвилин в ГП, в ОГ 56,04±9,55хвилин, різниця є достовірною    

(р < 0,05). Об’єм крововтрати при проведенні хордектомії з використанням 

електрозварювання складав 25,38±6,63мл. в групі порівняння 39,82±8,09.            

(р < 0,05). 

5.Використання хірургічного втручання з електротермоадгезією сприяло швидкому 

та повноцінному відновленню стану імунної резистентності ніж при 

використанні стандартної методики, про що свідчить вірогідно більш швидке 



відновлення здатності імунокомпетентних клітин до міграції, нормалізація 

функціональної активності ПЦК та фагоцитарної активності поліморфноядерних 

нейтрофілів, нормалізація концентрації IgА, зниження рівнів онкомаркерів (CEA 

та SCC(р < 0,05), та прозапальних цитокінів (ІЛ-6 – 8,0, ФНП- 24,0(0,05<p<0,1) в 

сироватці крові хворих. 

6.У пацієнтів після хірургічного лікування, незалежно від методики його виконання, 

виявлено достовірне зниження піків величини форманти F1, в порівнянні зі 

здоровими особами, при використанні методики електрозварювання це зниження 

менш виражене в порівнянні з пацієнтами, які прооперовані за традиційними 

принципами, різниця є достовірною (р<0,01). Отже, методика 

електротермоадгезії забезпечує більшу впізнаваність голосу пацієнта, при 

використанні електротермоадгезії інтенсивність сигналу форманти «І» та «Е» - 

49,17±4,45дБ та 44,56 ±6,34дБ, прооперовані за стандартною методикою - 

46,27±5,57 дБ та40,19±5,6дБ, р< 0,05. Щільність форманти «І» у хворих основної 

групи - 83±20,55Гц, в групі порівняння 163,6± 48,94Гц (р < 0,05), показник 

величини піку форманти для голосної «І» склали: група практично здорових осіб 

299,9±33,32Гц, група спостереження 207,65±20,7Гц, група хворих, 

прооперованих за стандартною методикою 180,96±20,06Гц. 

7.У хворих за час спостереження від 1 до 5 років, встановлено, що якість голосових 

характеристик зберігається, рецидиви раку гортані у хворих, які прооперовані з 

використанням електротермоадгезії в основній групі зафіксовано в 

1,92%випадків, в групі порівняння рецидиви захворювання зафіксовані в 5,45% 

випадків.   

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.Абизов Р. А. Електрозварювання в техниці виконання хордектомії у хворих на 

рак гортані, переваги методу / Р. А. Абизов, Н. В. Божко, Л. В. Савчук // 

Спецвип. Журналу  вушних, носових і горлових хвороб. – 2008. - № 5-с. –      

С. 2-3. - Матер. наук. конф.  

2.Абизов Р. А. Застосування електрозварювальних технологій в 

онкоотоларингології / Р. А. Абизов, Я. В. Шкоба, Н. В. Шингірей // Клінічна 

хірургія. – 2006. - № 11/12. – С. 105-106.  

3.Абизов Р. А. Онкоотоларингологія : [лекції] / Р. А Абизов. – Київ : Книга Плюс, 

2001. – 272с. 

4.Абизов Р. А. Тканинозберігаюча високочастотна електрозварювальна 

технологія  в хірургічному лікуванні хворих на рак гортані / Р. А. Абизов,     

Н. В. Божко, А. О. Бєлоусова. – Київ: Нічлава, 2011. – 100 с. 

5.Аллаяров Х. А. О голосообразовании после частичной резекции гортани /        

Х. А. Аллаяров. – М.: Медицина, 1985. – 413 с. 

6.Алмазова Е. С. Логопедическая работа по восстановлению голоса у детей :  

[учеб. пос. для студ. дефек. фак-тов пед. ин-тов.] / Е. С. Алмазова. – М. : 

Просвещение, 1973. – 151 с.  

7.Аникеева З. И.  Современные методы диагностики и комплексного лечения 

заболевания респираторного тракта у профессионалов голоса в амбулаторных 

условиях / З. И. Аникеева. – М. : Граница, 2011. – 416 с.  

8.Анохин П. К. Очерки по физиологии функциональных систем / П. К. Анохин. – 

М., 1975. – 306 с.  

9. Анохин П. К. Узловые вопросы теории функциональных систем /                     

П. К. Анохин. – М., 1980. – 196 с. 

10.Антонов В. Г. Патогенез онкологических заболеваний: иммунологические и 

биохимические феномені и механізмі / В. Г. Антонов, В. К. Козлов // 

Цитокины и воспаление. – 2004. – Т. 3,  № 1. – С. 8020. 

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=MD&P21DBN=MD&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%97%2E%20%D0%98%2E


11.Ахметзянов Ф. Ш. Способы резекции печени / Ф. Ш. Ахметзянов,                   

М. Н. Идрисов // Казанский медицинский журнал. – 2015. – № 4. – С. 563-567. 

12.Ащуров З. М. Алгоритм обследования и лечения пациентов при 

доброкачественных образованиях гортани / З. М. Ащуров, В. Г. Зенгер,  В. М. 

Исаев // Российская  оториноларингология. – 2007. -  №  .  Приложение. -       

С. 528-532.  

13.Белик Д. В. Разработка и создание специализированных 

электрохирургических аппаратов для проведения вмешательств на различных 

органах человека / Д. В. Белик // Медицинская техника. – 1995. - № 3. –          

С. 11-13. 

14.Бережная Н. М.  Иммунитет и злокачественные новообразования /                  

Н. М Бережная // Докл. Акад. мед. наук Украины. – 1998. - № 1 . – С. 20-31. 

15.Бережная Н. М. Иммунология злокачественного роста / Н. М. Бережная,    

В.Ф. Чехун // Киев.: Наукова думка, 2005.  – 788 с. 

16.Бережная Н. М. Система интерлейкинов и рак / Н. М. Бережная, В. Ф. Чехун // 

Киев.: ДИА, 2000. – 224 с. 

17.Божко Н. В. Оцінка віддалених результатів високочастотної 

електрозварювальної ларингектомії / Н. В. Божко // Хірургія України. – 2010. 

– № 2. – С. 85-88.  

18.Бондар В. Г. Использование сварочного комплекса ЕК5300М1 в онкохирургии 

рака желудка. / В. Г. Бондарь, Б. А. Богданов // Клінічна хірургія – 2010. - №2. 

С – 42. 

19.Брюсов П. Г. Плазменная хирургия / П. Г. Брюсов, Б. П. Кудрявцев. – М., 1995. 

– 118 с. 

20.Бухман Л. А.  История возникновения и развития щадящих операций при раке 

гортани : науч. труды. – Л., 1971. – С. 66-73.  

21.Бухман Л. А. Методика восстановления голоса у больных после резекций 

гортани: метод. рекомендации / Л. А. Бухман. – Л.,   1977. – 15 с. 



22.Бухман Л. А. Щадящие хирургические методы лечения больных раком 

гортани : автореф. дис.  д-ра мед. наук : 14.01.18  / Л. А. Бухман. – Л., 1971. – 

27 с.      

23.Василенко  Ю. С. Клинико-морфологическая характеристика 

доброкачественных опухолеподобных образований голосовых складок /  

Ю. С. Василенко, В. П. Быкова, Н. А. Антонова // Вестник 

оториноларингологии. – 1999. - № 1. – С. 24-29. 

24.Василенко Ю. С.  Голос. Фониатрические аспекты / Ю. С.  Василенко. – М.: 

Энергоиздат, 2002. – 480 с. 

25.Василенко Ю. С. Наиболее частые ошибки в диагностике и лечении 

расстройств голосовой функции  / Ю. С. Василенко, С. Г. Романенко,        

О. Г. Павлихин // Вестник  оториноларингологии. – 2006. - №  2. – С. 25-27.  

26.Василенко Ю. С. Нарушения голоса у детей и подростков издание /          

Ю. С. Василенко // Вестник  оториноларингологии. – 2005. - № 6. –            

С. 46-48.   

27.Восстановление голосовой функции у больных раком гортани после 

органосохраняющих операций / Л. Н. Балацкая  [и др.] // Вестн. 

оториноларингол. – 2013. - № 2. – С. 34-37.  

28.Горбачевский В. Н. Реэдукация голосовой функции у больных после 

эндоларингеальных микрохирургических вмешательств / В. Н. Горбачевский, 

Л. А. Тринос, Е. А. Покотиленко  // 7 Съезд оториноларингологов Украинской 

ССР,  4-6 октября  1989 г., Одесса : тез. докл. -  Киев,  1989. – С. 298–299. 

29.Гриневич  Ю. А. Определение иммунных комплексов в крови онкологических 

больных / Ю. А. Гриневич, А. Н. Алферов // Лабораторное дело. – 1981. - № 8. 

– С. 493-496. 

30.Гринцов А. Г. Применение биологической сварки мягких тканей в гемостазе 

при эндоскопических операциях / А. Г. Гринцов, О. В. Совпель,                     

Ю. А. Шаповалова // Клінічна хірургія. – 2012. – № 11. – С. 45. 

31.Гринцов А. Г. Сравнительная оценка эффективности электрохирургических 

технологий гемостаза в лапароскопической фундопликации / А. Г. Гринцов,  



О. В. Совпель, Ю. А. Шаповалова // Український журнал хірургії. – 2011. – № 

6. – С. 164-167.  

32.Грицаенко Д. П. Использование современных электрохирургических 

аппаратов в практической хирургии / Д. П. Грицаенко, А. С. Лапшин. – СПб: 

СПбГМУ, 2005. – 43 с.  

33.Гріневич Ю. Я. Специфічна імунотерапія в онкології : зб. наук. пр. / під. ред 

Ю. Я. Гриневича / Ю. Я. Гріневич. – Київ : Здоров’я, 2008. – 415 с. 

34.Гублер Е. В. Математические методы анализа и распознавания 

патологических процессов / Е. В.  Гублер. – Л.: Медицина, 1978. – 294 с. 

35.Данель Б. Лучевая анатомия человека / Б. Данель, Б. Прушиньски. – М.: 

МЕДпресс-информ, 2011. – 448 с. 

36.Дмитриев Л. Б. Фониатрия и фонопедия / Л. Б. Дмитриев. – М.: Медицина, 

1990. - 270 с. 

37.Дыхно Ю. А. Экономные операции при раке гортани / Ю. А. Дыхно,               

Ф. Б. Хлебникова, М. П. Голубцова // Органосохраняющие и 

реконструктивные операции в онкологии : тез. докл. всес. конф. – 1991. – С. 

51-52.  

38.Дюннебир Э. Лучевая диагностика. Отоларингология / Э. Дюннебир. – М.: 

МЕДпресс-информ, 2013. – 360 с. 

39.Евчев Ф. Д. Злокачественные опухоли гортани: [монографія] / Ф. Д. Евчев. - 

Одесса : Астропринт, 2008. – 328 с. 

40.Ермолаев В. Г. Руководство по фониатрии /  В. Г. Ермолаев, Н. Ф. Лебедева, 

В. П. Морозов. – М.: Медицина, 1970. – 272 с. 

41.Заболотный Д. И. Клиническая онкоиммунология: современный аспект /        

Д. И.Заболотный, О. Ф. Мельников // Спецвип. Журналу  вушних, носових і 

горлових хвороб. – 2006. - № 5-с. - С. 24-25. – Матер. наук. конф. 

42.Заболотный Д. И. Лечение больных раком гортани. Резервы и новые проблемы 

/ Д. И. Заболотный, Л. Г. Розенфельд, Ф. Д. Евчев // Журнал вушних, носових і 

горлових хвороб. – 2006. - № 2. – С. 82-90. 



43.Зарицкий Л. А. Практическая фониатрия / Л. А. Зарицкий, В. А. Тринос,        

Л. А. Тринос. – Киев: Вища школа, 1984. –  168 с. 

44.Зінченко Д. О. Обгрунтування та оцінка ефективності застосування 

полімерних фібринових композицій при хірургічному лікування хворих на рак 

гортані. : автореф. дис. …  канд. мед. наук : 14.01.19 / Зінченко Дмитро 

Олександрович ; Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка АМН 

України. – Київ, 2002. – 19 с. 

45.Злоякісні пухлини голови та шиї : TNM-атлас /  [ упоряд. О. О. Галай,             

Р. Р. Сліпецький ] – Львів: Кальварія, 2014. – 127с.    

46.К 10- летию создания ассоциации фониатров и фонопедов. Заболевания 

голосового аппарата и верхних дыхательных путей: сб. трудов /                      

Ю. С. Василенко [и др.]  // Ассоциация фониатров и фонопедов России. – 

Владимир: Медицина,  2001. – С. 40-46. 

47.Каганов  А. Ш.  Источники идентификационных признаков при производстве 

судебно-медицинской идентификации личности по голосу и звучащей речи  / 

А. Ш. Каганов // Суд.-мед. экспертиза. – 2012. – Т. 55, №  6. – С. 20-24.  

48.Кажлаев О. М. Количественная оценка голоса путем математической 

обработки фонетограмм / О. М. Кажлаев, М. Н. Гельфанд. // Журнал ушных, 

носовых и горловых болезней. – 1985. – № 5. – С. 65-67. 

49.Кайдашев І. П. Методи клінічних та експериментальних досліджень в 

медицині / І. П. Кайдашев // Полтава:  Полимет. – 2003. – 320с.  

50.Кицманюк З. Д. Тактика лечения рака гортани на современном этапе /             

З. Д. Кицманюк, Чойнзонов Е. Л., Мусабаева Л. И., Новиков В. А. //Сибирский 

онкологический журнал № 2 -  2003 

51.Ковальчук Е. А. Морфометрические  параметры регенерации стенки матки 

при биполярном и высокочастотном электрохирургическом сварочном 

лигировании / Е. А. Ковальчук, Н. В. Куприенко, В. Г. Шлопов. // Вісник 

невідкладної і відновної медицини. – 2005. – Т. 6,  № 4. -  С. 669-672. 

52.Ковальчук Е. А. Электрохирургические способы гемостаза и соединения 

тканей при лечении опухолей гениталий у женщин / Е. А. Ковальчук,             

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=MD&P21DBN=MD&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%90%2E%20%D0%A8%2E
http://cyberleninka.ru/journal/n/sibirskiy-onkologicheskiy-zhurnal
http://cyberleninka.ru/journal/n/sibirskiy-onkologicheskiy-zhurnal


Н. В. Куприенко. // Вісник невідкладної і відновної медицини. – 2005. – С. 

537-541. 

53.Ковтуненко О. В. Рак гортані: сучасні тенденції та перспективи /                     

О. В. Ковтуненко  // Харківська хірургічна школа. – 2009. - № 1. – С. 96-100. 

54.Ковтуненко О. В. Роль лучевой терапии в лечении больных раком гортани /  

О. В. Ковтуненко // Український медичний альманах. – 2009. – Т. 12, № 3. – С. 

224-227. 

55.Коноплев О. И. Восстановление голоса у больных с опухолями гортани /       

О. И. Коноплев, А. И. Лопотко, М. С. Плужников. // Журнал ушных, носовых 

и горловых болезней. – 1993. – № 2. – С. 56-61. 

56.Корсак А. В. Ультраструктурні особливості невроми на етапах дегенерації та 

ранньої регенерації за умов різних методів впливу електрохірургічного 

високочастотного інструменту на періферійний нерв / А. В. Корсак,               

Ю. Б. Чайковський, С. М. Чухрай. // Експериментальна і клінічна медицина. – 

2014. – № 2. – С. 83-86. 

57.Косаківська І. А. Результати дослідження бактерицидної дії високочастотного 

струму при використанні біполярних отоларингологічних інструментів /          

І. А. Косаківська, О. П. Красько // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. 

– 2012. – № 1. – С. 65-69. 

58.Косаковський А. Л. Бактерицидна дія високочастотного струму /                     

А. Л. Косаковський, І. А. Косаківська, О. П. Красько // Клінічна хірургія. – 

2012. – № 11. – С. 47.  

59.Лаврова Е. В. Логопедия. Основы фонопедии : [учеб. пособие для студ. высш. 

учебн. заведений ]  / Е. В. Лаврова. – М.: Издательский центр Академия, 2007. 

– 144 с.   

60.Литвиненко, И. В.  Методика ультразвукового исследования гортани /            

И. В. Литвиненко // Вестн. Челяб. обл. клин. больницы. – 2011. - № 3. – С. 55-

56. 

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=MD&P21DBN=MD&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%98%2E%20%D0%92%2E


61.Лукач Э. В. Ларингопластика после щадящих операций на гортани по поводу 

рака / Э. В. Лукач, И. Г. Образцов. // Журнал ушных, носовых и горловых 

болезней. – 1995. – № 1. – С. 65-71. 

62.Лукач Э. В. Способ закрытия послеоперационного дефекта среднего отдела 

гортани / Э. В. Лукач, Д. А.Кравченко, Е. И. Клочков, Ю. А. Сережко,            

В. М. Пашковский // Матеріали щорічної традиційної осінньої  конференції 

Українського наукового товариства отриноларингологів «Сучасні методи 

діагностики та лікування хронічних запальних захворювань верхніх 

дихальних шляхів та вуха» Дніпропетровськ 20115 / Журн. Вушних, носових і 

горлових хвороб. – 2015.- №5- C. 100 

63.Лучків В. І. Електрозварювання мяких тканин в онкохірургії / В. І. Лучків,      

І. В. Міщеряков, О. О. Аврамець // Клінічна хірургія. – 2012. – № 11. – С. 47-

48. 

64.Максимов И. Фониатрия / И. Максимов; пер. с болг.  –  М.:  Медицина,  1987. 

– 283 с.  

65.Медведев В. И. Физиологический анализ колебаний голосовых связок (к 

вопросу о теории Юссона) / В. И. Медведев, Л. Н. Савина, Н. В.  Суханова // 

Пробл. физиол. акуст. – 1959. – Т. 4. – С. 208-215. 

66.Меддер У. Лучевая диагностика. Голова и шея / У. Меддер, К. Матиас,           

К. Андерсен. – М.: МЕДпресс-информ, 2010. – 304 с. 

67.Мельников О. Ф. Сравнительная оценка радиоизотопного и 

спектрофотометрического методов регистрации цитолиза / О. Ф.Мельников, 

Т. А Заяц  / Лабораторная  диагностика. – 1999. - № 2. – С. 32-34. 

68.Мельников О.Ф. Иммунологические аспекты генеза  хронического тонзиллита 

и регуляции функциональной активности небных миндалин:  дис. д-ра мед. 

наук: 14.00.16 / Мельников Олег Феодосиевич;  АН Украинской ССР,  

Институт физиологии им.акад. А.А. Богомольца. – Киев, 1981. – 294 с.  

69.Методические аспекты определения циркулирующих иммунных комплексов с 

использованием полиэтиленгликоля / Е. Л. Насонов // Терапевтический архив. 

– 1987. - № 4. – С. 38-45. 



70.Моисеева К. С. Психологические резервы больных раком гортани /                 

К. С. Моисеева // Казан. мед. ж. – 2013. – Т. 94, № 5. – С. 597-599.  

71.Морозов В. П. Резонансная теория голосообразования. Эволюционно-

исторические основы и практическое значение // Первый  международный 

междисциплинарный конгресс  «ГОЛОС»: сб. трудов. – М.: Центр 

информационных технологий в природопользовании. – 2007. – С. 12-25. 

72.Морозов В.П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. 

Сольное, хоровое пение, сценическая речь / В. П. Морозов. – М.: Изд. Когито-

Центр, 2013. – 440 с. 

73.Наказ МОЗ України від 17.09.2007р. № 554 «Про затвердження протоколів 

надання медичної допомоги за спеціальністю «онкологія». 

74.Нефедьев Ф. С. Методика обективной оценки голосовой функции- 

предварительное исследование / Ф. С. Нефедьев //  Российская 

оториноларингология . 2005.- №1. – С. 94-96.   

75.Нове обладнання ІЕЗ ім. Є. О. Патона для електрозварювання живих тканин / 

Г. С. Маринський, О. В. Чернець, В. А. Ткаченко, С. Є. Подпрятов // Клінічна 

хірургія. – 2012. – № 11. – С. 49. 

76.Новицкая  Н. В. Сравнительная  эффективность функциональных результатов   

имплантационной микрохирургии больных с односторонним и параличами 

гортани: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.04 / Н. В.  Новицкая. – М., 

2005. – 32 с.  

77.Ольшанский В. О. Современные принципы функционально-щадящей 

хирургии рака гортани / В. О. Ольшанский, П. Г. Битюцкий, С. Л. Дарьялова. 

// Современные вопросы лечения и реабилитации онкологических больных: 

сб. науч. тр. – 1984. – С. 83-88.   

78.Органосберегающее лечение рака гортани, ротоглотки, их рецидивов и 

осложнений : [руководствово] / под. ред. Д. И. Заболотного [и др.]. – Киев: 

ТОВ Бібліотека здоров’я, 2014. – 316 с.  

79.Орлова О. С. Нарушения голоса у детей / О. С. Орлова. – М. : АСТ:   

Астрель: Транзиткнига,  2005. – 126 с.  

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=MD&P21DBN=MD&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9A%2E%20%D0%A1%2E
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=MD&P21DBN=MD&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9E%2E%20%D0%A1%2E


80.Осипенко Е. В. Опыт использования компьютерного спектрального анализа в 

обследовании лиц с нарушениями голоса / Е. В. Осипенко // Новости 

оториноларингологии и логопатологии. – 2002. - №  3. – С. 42-44.  

81.Основы физиологии человека: учеб. для  высш. учеб. заведений : в 2 т. / [под 

ред. Б. И. Ткаченко].  – СПб.,  1994. – Т. 1. – 567 с.,  Т. 2. – 413 с. 

82.Останин А. А. Сравнительная оценка уровня 17 цитокинов в сыворотке и 

цельной крови здоровых доноров методом проточной цитофлюорометрии /   

А. А. Останин, Е. Р. Черных // Цитокины и воспаление. – 2005. – Т. 4. - № 2. – 

С. 25-29. 

83.Пасечникова Н. В. Экспериментальное обоснование возможности применения 

высокочастотной сварки биологических тканей в витреоретинальной хирургии 

/ Н. В. Пасечникова, В. А. Науменко, Н. Н. Уманец // Клінічна хірургія. – 2012. 

– № 11. – С. 50. 

84.Патент  України 52646  МПК(2009) А61Р 7/00.  Хірургічний спосіб виконання 

хордектомії за допомогою електрозварювання / Р. А. Абизов, Н. В. Божко,   

Ю. І. Онищенко. - заявл. 10.11.2009 ; опубл. 10.09.2010, Бюл. № №17 

85.Патент Украини 77064. Способ сварки биологической ткани. Способ 

управления биологической ткани (варианты) и устройство для сварки 

биологической ткани (варианты) / Б. Е. Патон,  В. К. Лебедев, А. В. Лебедев [и 

др.]  № заявки 20040907571;  заявл. 13.02.2003;  опубл. 15.10.2006.  Бюл. № 10 

86.Патент України 28112. Інструмент для з’єднання м’яких біологічних тканин / 

Б. Є. Патон, В. К. Лебедєв, А. В. Лебедєв.  № заявки 98031497– пріор від 

25.03.1998;  опубл. 16.10.2000.  Бюл. № 5/2000. 

87.Патент України 29797. Інструмент для високочастотної біполярної коагуляції 

живих м’яких біологічних тканин тварин і людини / Б. Є. Патон,                      

В. К. Лебедєв, О. В. Лебедєв.  № заявки U2007111208– пріор. від 10.10.2007; 

опубл. 25.01.08.  Бюл. № 2/2008 

88.Патент України 74901. Інструмент для з’єднання м’яких біологічних тканин 

тварин і людини / Б. Є. Патон, В. К. Лебедєв, А. В. Лебедєв. № заявки 

2004010146– пріор від 09.01.2004; опубл. 15.02.2006.  Бюл. № 2/2006 



89.Патоморфоз ткани грудной железы при выполнении радикальних операций с 

примененнием высокочастотной электрохирургической сварки. / В. Г Бондар 

// Клинична хірургія – 2011. -  №4. - С. 5-8. 

90.Патон Б. Є. Структурні перетворення колагену при електрозварюванні м'яких 

біологічних тканин / Б. Є Патон, Л. А. Булавин, О. Ю. Актан  // Доповіді НАН 

України. – 2010. - № 2. – С. 94-102. 

91.Патон Б. Е. Тнанесохраняющая высокочастотная электросварочная хірургія:  

атлас / Б. Е. Патон, О. Н. Иванова. – Киев: Наукова думка, 2009. – 200 с. 

92.Патон Б. Е. Электрическая сварка мягких тканей в хирургии / Б. Е. Патон // 

Автоматическая сварка. – 2004. - № 9. – С. 7-11. 

93.Пачес А. И. Злокачественные опухоли полости рта, глотки и гортани /            

А. И. Пачес, В. О. Ольшанский, В. Л. Любаев. – М.: Медицина, 1988. – 304 с. 

94.Петраковский  Г. А. Спиновые стѐкла. / Г. А. Петраковский // Соросовский 

образовательный журнал. – 2001. – Т. 7, № 9. – С. 83-39. 

95.Плужников М. С. Экскурс в прошлое и взгляд в будущее лазерной ЛОР-

хирургии в плане медицинской реабилитации / М. С. Плужников,                    

Б. С. Иванов, Е. Ю. Глухова // Реабилитация больных опухолями головы и 

шеи: тез. междун. науч. конф. ( город проведения,   31.03-1.04.1988г.  – Кто 

издал материалы конференции.  1988. – С. 73-74. 

96.Погосов В. С. Восстановление голосовой функции у лиц после частичных 

резекций гортани по поводу злокачественных опухолей: учеб. пособие /         

В. С. Погосов, С. М. Таптапова, Л. М. Телеляева. – М.,  1986. – 27 с.  

97.Погосов В. С. Частичные резекции гортани при раковом ее поражении /         

В. С. Погосов. – М., 1966. – 54 с. 

98.Подпрятов С. Є. Загоєння міжкишкових анастомозів та перекриття артерій, 

створених за допомогою електрозварювання / С. Є. Подпрятов, С. Г. Гичка,   

С. С. Подпрятов // Клінічна хірургія. – 2008. – № 11. – С. 64. 

99.Подпрятов С. Є. Структура електрозварювального шва як основа нового 

розвитку хірургії / С. Є. Подпрятов, С. Г. Гичка, С. С. Подпрятов. // Клінічна 

хірургія. – 2012. – № 11. – С. 51. 



100.Показатели корковых слуховых вызванных потенциалов при патологии 

голосообразующей системы и у здоровых лиц / Т. А. Шидловская [и др.] // 

Российская  оториноларингология.  – 2007. - №  2. – С. 117-121. 

101.Покотиленко А. К. Изучение возможности применения нового пористого 

гидрофильного полимера для хордопластики / А. К. Покотиленко,                   

Б. И. Павлык, Т. И. Кучеренко // 7 Съезд оториноларингологов Украинской 

ССР : тез.докл. (Одесса, 4-6 октября 1989 г.) – Киев, 1989. – С. 328-329. 

102.Рак в Україні 2009-2010 // Бюлетень Національного канцереєстру України, 

вид. № 12;  гол. ред. І. Б.  Щепотін. – Київ,  2011. – 116 с.  

103.Рак в Україні 2010-2011 // Бюлетень Національного канцереєстру України, 

вид. № 13;  гол. ред. І. Б.  Щепотін. – Київ,   2012. – 96 с.  

104.Рак в Україні 2011-2012 // Бюлетень Національного канцереєстру України, 

вид.  № 14; гол. ред. І. Б.  Щепотін. – Київ,  2013. – 120 с.  

105.Рак в Україні 2012-2013 // Бюлетень Національного канцереєстру України, 

вид. № 15; гол. ред. І. Б. Щепотін. – Київ,  2014. – 124 с.  

106.Рак в Україні 2013-2014 // Бюлетень Національного канцереєстру України, 

вид. № 16; гол. ред. І. Б.  Щепотін. – Київ,  2015. – 104 с. 

107.Рак в Україні 2014-2015 // Бюлетень Національного канцереєстру України, 

вид. № 17;  гол. ред. І. Б.  Щепотін. – Київ,  2016. – 142 с. 

108.Рзаев Р. М. Опыт хирургического лечения больных раком гортани І-ІІст. ( T1-

2N0M0) / Р. М. Рзаев // Вестник оториноларингологии. – 2006. - № 4 – С. 61-

63. 

109.Ромась О. Ю. Реабілітація голосової функції у хворих після часткової 

резекції гортані : дис. канд. пед. наук : 14.00.04 / О. Ю. Ромась–  Київ, 2010. – 

24 с. 

110.Сазонова Е. О. Безопасное применение электрохирургического воздействия 

при эндоскопических операциях на органах малого таза / Е. О. Сазонова,        

Е. Ю. Гурченкова, М. Б. Шевченко // Эндоскопическая хирургия. – 2005. – № 

2. – С. 59-64.  



111.Силла А. В. Разработка методики реабилитации звучной речи после 

частичной резекции гортани по поводу злокачественных новообразований /  

А. В. Силла, Л. А. Тринос // Реабилитация больных злокачественными 

новообразованиями: респ. науч. конф.: тез. докл. – Винница. – 1982. – С. 176-

178. 

112.Соколенко С. М.  Реконструктивно- восстановительная хирургия 

дыхательного пути и глоточно-пищеволных дефектов у больных раком 

гортани : автореф. дис.  д-ра.  мед. наук : 14.00.04 / Соколенко С. М. – М., 

1984. – 43 с. 

113.Спектральний аналіз голосу у хворих на рак гортані після вертикальних 

резекцій / Е. В. Лукач,  Б. І. Павлик, Т. Д. Савченко [та ін.] // Журнал вушних, 

носових і горлових хвороб. – 1998. – № 6. – С. 21-24.  

114.Стентон Г. Медико-биологическая статистика. / Г. Стентон. – М. Практика, 

1999. – 459с. 

115.Структура ЛОР-онкозахворювань у населення Київської області за 1993-

1997рр. за даними обласного ЛОР-онкостаціонара / Абизов Р. А.,           

Фірсова М. М., Глієвий М. І. [та ін.] // Журнал вушних, носових і горлових 

хвороб . – 2001. - № 1. – С. 44-47.  

116.Таптапова С. Л. Восстановление звучной речи у больных после резекции или 

удаления гортани / С. Л. Таптапова. – М.: Медицина, 1986. – 96 с.  

117.Таптапова С. М. Исследование фонаторной функции и некоторых параметров 

внешнего дыхания после частичных резекций гортани / С. М. Таптапова,       

А. Г. Рахмилевич, Э. Я. Золотарева. // Журнал ушных, носовых и горловых 

болезней. – 1981. – № 6. – С. 8-12. 

118.Томин М. С. Сравнительное морфологическое изучение воздействия 

ультразвукового скальпеля и высокочастотного электрода на стенку желудка в 

эксперименте / М. С. Томин, Н. И. Горголь. // Експериментальна іклінічна 

медицина. – 2006. – № 2. – С. 64-67.  



119.Тымчук С. Н. Оценка эффективности некотрых голосообразующих операций 

у больных раком гортани : автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.04 /             

С. Н. Тымчук. – Л., 1990. – 16 с. 

120.Ушаков В. С. Качество жизни как стандарт в лечении пациентов с 

новообразованиями гортани / В. С. Ушаков, М. И. Говорун, Б. В. Куц. // 

Российская оториноларингология. – 2007. -  №  4  Приложение – С. 555–559. 

121.Факторы риска развития рака гортани в странах восточной и центральной 

Европы / О. В. Шаньгина [и др.] // Вопросы онкологи. – 2007. - Т. 53, № 3. – С. 

323-328. 

122.Федоров И. В. Клиническая электрохирургия / И. В. Федоров, А. Т. Никитин. 

– М.: Геотар-Медицина, 1997. – 90 с. 

123.Фейгин Г. А. Ведение больных и профилактика функциональных 

расстройств после резекций гортани : учеб.пособие / Г. А. Фейгин,                  

И. А. Рожинская, В. И. Егоров. – Чита, 1974. – 152 с.  

124.Фурманов Ю. А. Соединение биологических тканей с помощью 

электросварки / Ю. А. Фурманов, А. А. Ляшенко // Клінічна хірургія. – 2000. – 

№ 1. – С. 59-61. 

125.Фурманов Ю. А. Экспериментальное обоснование применения метода 

электросварки биологических тканей в хирургической гепатологии /             

Ю. А. Фурманов, М. Е. Ничитайло, А. Н. Литвиненко // Клінічна хірургія. – 

2004. – № 8. – С. 57-59. 

126.Фурманов Ю. А. Экспериментальное применени метода электросварки в 

билиарной хирургии / Ю. А. Фурманов, А. Н. Литвиненко, М. Е. Ничитайло. // 

Клінічна хірургія. – 2002. – № 2. – С. 47-51. 

127.Цитокины в патогенезе злокачественных новообразований. / Н.В.Чердынцева 

[ и др.]  // Цитокины и воспаление. – 2005. – Т. 4, № 2. – С. 103. 

128.Чойнзонов Е. Л. Оценка эффективности органосохраняющих операций у 

больных раком гортани / Е. Л. Чойнзонов, Е. Д. Кицманюк, В. Д. Новиков // 

Органосохраняющие и реконструктивные операции в онкологии: всесоюзная 



конф. (город, число, месяц проведения, 1991 г.) :  тез. докл. – Город издавший. 

1991. – С. 148-150.  

129.Шантуров А. Г. О некоторых резервах прогресса сберегательной хирургии 

рака гортани / А. Г. Шантуров // Органосохраняющие и реконструктивные 

операции в онкологии (город, число, месяц 1991) : тез. докл. – Город 

издавший.  1991. – С. 150-152. 

130.Шидловська Т. А. Актуальні питання фоні атрії. Навчально-методичний 

посібник / Т. А. Шидловська, А. Л. Косаковський. – Вінниця, 2007. – 232 с.  

131.Шидловська Т. А. динаміка показників реоенцефалографії у хворих з різними 

формами дисфонії до та після лікування / Т. А. Шидловська, // Журнал 

вушних, носових і горлових хвороб. – 1997. – № 1. – С. 21-25. 

132.Шидловська Т. А. Функціональні порушення голосу / Т. А. Шидловська. – 

Київ: Логос, 2011. – 523 с. 

133.Шидловська Т. А. Характеристики формант F1 та F1 за даними 

спектрального аналізу голосового сигналу у пацієнтів з функціональними та 

органічними захворюваннями голосового апарата / Т. А. Шидловська, // 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. – № 4. – С. 32-44. 

134.Шкелковская А. Результаты реабилитации голоса клиники фониатрии 

Института физиологии и патологии слуха в Варшаве / А. Шкелковская,          

А. Вакарова, Г. Скаржински // Первый международный междисциплинарный 

конгресс "Голос" : сб.науч. тр. – Варшава, 2007. – С – 56-58. 

135.Юшкин А. С. Физические способі дисекции и коагуляции в абдоминальной 

хирургии и особенности морфологических изменений в зоне их воздействия : 

автореф. дис. … д-ра мед. наук: 14.00.27 / Юшкин  А. С. (имя, отчество писать 

полностью) – СПб., 2003. – 27 с.    

136.Юшкин А. С. Физические способі дисекции и коагуляции в медицине /        

А. С. Юшкин, Н. А. Майстренко, А. Л. Андреев // Хирургия. Журнал имени  

Н. И. Пирогова. – 2003. – № 1. – С. 48-53. 

137.Aaltonen L-M. Voice quality after treatment of early vocal cord cancer: A 

Randomized Trial Comparing Laser Surgery With Radiation Therapy. Clinical 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036030161403404X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036030161403404X


Investigation / L-M. Aaltonen, N. Rautiainen, J. Sellman // International Journal of 

Radiation Oncology Biology Physics. – 2014. – Vol. 90. – P. 255-260.  

138.Abraham J. Imaging for head and neck Cancer / J. Abraham // Surgical Oncology 

Clinics of North America. – 2015. – Vol. 24. – P. 455-471.    

139.AJCC cancer Staging Manual / S. Edge, D. Byrd, I. Fleming [et al.]. – 7th Edition. 

– New York: Springer, 2010. – 98-99 p.    

140.Andrews M. I. Manual of voice treatment / M. I. Andrews. – San Diego, California 

: Singular Publishing Group, 1995. – 622 p.  

141.Baken R. J. Clinical measurement of speech and voice / R. J. Baken, R. F. Orlikoff 

// Singular. Thomson learning. – 2000. – 611 p.  

142.Bless D. M. Videostroboscopic evaluation of the larynx / D. M. Bless, M.  Hirano,  

R. Feder //  Ear, Nose and Throat Jorn. – 1987. – Vol. 66, No. 7. – P. 198-296. 

143.Brucker J. L. Imaging of Head and Neck Emergencies / J. L. Brucker, L. R. Gentry 

// Radiologic Clinics of North America. – 2015. – Vol. 53, No. 1. – P. 215-252.     

144.Clayburgh D. R. Surgical Innovations Oral Cavity and Oropharyngeal Cancer /    

D. R. Clayburgh,  N. Gross // Otolaryngologic Clinics of North America. – 2013. – 

Vol. 46, No. 8. – P. 615-628.  

145.Сollagen composite hydrogels for vocal fold lamina propria restoration /              

M. S. Hahn [et al.] // Biomaterials. – 2006. – Vol. 27, No. 7. – P. 1104-1109. 

146.Comprehensive evaluation of ureteral healing after electrosurgocal endopyelotomy 

in a porcine model: original report and review of the literature / C. R. Andreoni [et 

al.] // The Journal of Urology. – 2004. – Vol. 171, No 11. – С. 859-869. 

147.Coupled sharp-interface immersed boundary-finite-element method for flow-

structure interaction with application to human phonation / X. Zheng [et al.] // 

Trans. ASME. J. Biomech. Eng. – 2010. –Vol. 132, N. 11. – P. 111.  

148.Czecior E. Comparative assessment of the voice in patients treated for early glottis 

cancer by laser cordectomy or radiotherapy / E. Czecior,  B. Orecka, P. Pawlas // 

Otolaryngologia Polska. – 2012. – Vol. 66. – P. 407-412.    

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036030161403404X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036030161403404X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03603016
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03603016
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03603016/90/2
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10553207
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10553207
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10553207/24/3
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033838914001468
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033838914001468
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033838914001468
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00338389
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00338389/53/1
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003066651300042X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003066651300042X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003066651300042X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003066651300042X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00306665
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00306665/46/4
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030665712000236
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030665712000236
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030665712000236
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030665712000236
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00306657
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00306657/66/6


149.Development and validation of a staging system for HPV-related oropharyngeal 

cancer by the International Collaboration on Oropharyngeal cancer Network for 

Staging (ICON-S): a multicentre сohort study / B. O. Sullivan [et al.] // The Lancet 

Oncology. – 2016. – Vol. 17. – P. 440-451.  

150.Dubas S. T. Factor the growth of polyelectrolyte multilayers / S. T. Dubas,            

J. B. Schelenoff // Macromolecules. – 1999. – Vol. 32. – P. 8153-8160. 

151.Edwards A. A. 8 – Head and neck cancer, Specialist Training in Oncology /         

A. A. Edwards, R. L. Mendes. – 2011, P. 77-88. 

152.Effect of primary neopharyngeal repair on acoustic characteristics of 

tracheoesophageal voice after total laryngectomy / O. A. Albirmawy [et al.] //         

J. Laryngol. and Otol. – 2009. – Vol. 123, No. 4. – P. 426-433 .     

153.Effects of audio compression in automatic detection of voice pathologies / Nicolas 

Saenz-Lechon [et al.] // IEEE Trans. Biomed. Eng. – 2008. – Vol. 55, No. 12. –     

P. 2831-2835.  

154.Elias Me. Sataloff R. T. Normal strobovideolaryngoscopy- variability in healthy 

singers / Me. Elias, R. T.  Sataloff // J. of Voice. – 1997. – Vol. 11, No 1. – P. 104-

107.  

155.Fini A. Mucoadhesive gels designed for the controlled release of chlorhexidine in 

the oral cavity /A. Fini, V. Bergamante, G. C. Ceschel // Pharmaceutics. – 2011. – 

No. 3. – P. 665-679. 

156.Garden A. S.  Larynx and Hypopharynx Cancer/ A. S.  Garden,  M. Beth 

Beadle,  H. William Morrison // Clinical Radiation Oncology. – 4th Edition. – 

2016. - Chapter 35. -  P. 649-672. 

157.Gilman M.  Electrotherapy and the Human Voice: A Literature Review of 

the Historical Origins and Contemporary Applications / M. Gilman, L. Sander  

Gilman // Journal of Voice. – 2008. – Vol. 22,  No. 3. – P. 219-231.  

158.Gospodarowicz  M. TNM Classification of Malignant Tumors /                            

M. Gospodarowicz, C. Wittekind, L. Sobin. – 7th Edition. – Sprigel –Velang, 2009. 

- 46 p. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=O%27Sullivan%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26936027
http://www.sciencedirect.com/science/journal/14702045/17/4
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780723434580000130
http://www.sciencedirect.com/science/book/9780723434580
http://www.sciencedirect.com/science/book/9780723434580
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780723434580000130
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323240987000356
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323240987000356
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323240987000356
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323240987000356
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323240987000356
http://www.sciencedirect.com/science/book/9780323240987
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0892199706001196
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0892199706001196
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0892199706001196
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0892199706001196
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08921997
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08921997/22/2


159.Gregory S. Weinstein. Head and Neck Cancer. Emerging Perspectives / Gregory  

S. Weinstein  // Philadelphia, Pennsylvania, Academic Press, USA. – 2003. –         

P. 375-391.  

160.Hahn M. S. Hahn. Steven M. Zeitels
a
 Annals of Otology, Rhinology & 

Laryngology( 2009). Mariah S. Hahn S. Collagen composite hydrogels for vocal 

fold lamina propria restoration // Biomaterials. – 2006. –  P. 1104-1109. 

161.Hartig G. Optimizing voice in conservation surgery for glottic cancer / G. Hartig,  

S. M. Zeitels // Operative Techniques in Otolaryngology-Head and Neck Surgery, 

Phonosurgery. – 1998. – Vol. 9. – Pt I. – P. 214-223  

162.Head and Neck Cancer / NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN 

Guidelines Version 2.2013). – 2013. – 175 p. 

163.Hoppe R. Leibel and Phillips. Textbook of Radiation Oncology / R. Hoppe,  

T. L. Phillips, M. Roach. – 3th Edition. – 2010. – P. 1641.  

164.Huang B. Y.  Larynx: Anatomic Imaging for Diagnosis and Management /   

B. Y. Huang, M. Solle,  M. C. Weissler // Otolaryngologic Clinics of North 

America. – 2012. – Vol. 45, No. 12. – P. 1325-1361.  

165.Hydrodynamic properties of mucins secreted by primary cultures of Guinea-pig 

tracheal epithelial cells: determination of diffusion coefficients by analytical 

ultracentrifugation and kinetic analysis of mucus gel hydration and dissolution /     

S. Dodd, G. A. Place, R. L. Hall, S. E. Harding // Eur Biophys J. – 1998. – No. 28. – 

P. 38-47. 

166.Hyung T. K. Transcutaneous EMG-Guided injectable laryngeal augmentation in 

treatment of glottic insufficiency: role of new technique and long term results /      

T. K. Hyung // The Voice Foundation\'s 32nd Annual Symposium. -  Philadelphia, 

Pennsylvania, USA. – 2003. - ??? p. [Електронний ресурс] 

167.Jaeger E. Implantable microphone / E. Jaeger, J. Goldstein, H. S. Robbins ; 

Symphonix Devices, Inc. - № 09/222257 ; Заявл. 28.12.1998 ; Опубл. 16.01.2001. 

Goldstein, Jerod; Robbins, Harry S.; Symphonix Devices; Inc.     

168.Lantis J. Comprasion of coagulation modalities in surgery / J. Lantis, F. Durville // 

J. Laparoendosc Adv Surg Tech A. – 1998. – No. 8. – С. 381-394. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780122399909500278
http://www.sciencedirect.com/science/book/9780122399909
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780122399909500278
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780122399909500278
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1742706114000737
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1742706114000737
http://www.annals.com/toc/auto_abstract.php?id=15672
http://www.annals.com/toc/auto_abstract.php?id=15672
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10431810
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10431810
http://www.sciencedirect.com/science/book/9781416058977
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003066651200120X


169.Lasers in otorhinolaryngology (ORL), and head and neck surgery / J. Betka,          

J. Plzak, M. Zabrodsky, J. Kastner // Otolaryngologia Polska. – 2010. – P. 136-146.  

170.Leemans C. R. Quality assurance in head and neck surgical oncology: EORTC 

24954 trial on larynx preservation / C. R. Leemans, B. M. Tijink
 
, J. A. Langendijk 

// European Journal of Surgical Oncology. – 2013. -  Vol. 39, No. 9. -  P. 1013-

1018.  

171.Longitudinal voice outcomes following advanced CO2 Laser Cordectomy for 

Glottic Cancer / A. H. Mendelsohn  [et al.] // Journal of Voice. – 2015. – No. 

11. - P. 772-775.  

172.Marshall R. Posner.  Head and Neck Cancer / Marshall R. Posner // Goldman's 

Cecil Medicine. – 24th Edition. – 2012. – Vol. 1. – P. 1257-1264.  

173.Marur S. Head and Neck Cancer: changing epidemiology, diagnosis, and treatment 

/ S. Marur,  A. A. Forastiere , Mayo // Clin. Proc. – 2008. – Vol. 83, No. 4. –          

P.  489-501.  

174.Mitrinowicz-Modrzejewska A.  Fizjologia i patologia glosu, sluchu i mowy. – 

Warszawa : Stan polskiego. miód. izdat, 1965. – 356 с.  

175.Molen L. Pre- and posttreatment voice and speech outcomes in patients 

with advanced Head and Neck Cancer treated with chemoradiotherapy: 

expert listeners’ and patient’s perception / L. Molen,  M. A. Rossum, I. 

Jacobi // Journal of voice. – 2012. – Vol. 26,  No. 9. – P. 664.e25-664.e33 

176.Mor N. Functional anatomy and oncologic barriers of the larynx / N. Mor,            

A. Blitzer // Otolaryngologic Clinics of North America. – 2015. – Vol. 48. – P. 

533-545.    

177.Nanotechnology : a new frontier in food science / I. Carmen [et al.] // Food 

Technology. – 2003. – Vol. 57, No. 12. – P. 756 

178.Oliinyk A. V. The Glyserols structure in static magnetic field / A.V. Oliinyk,        

L. А. Bulavin, L. Y. Vergun // Abstracts of the Second Baltic Neutron School.  May 

5-8 2014, Tartu, Estonia. – P. 43. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00306657
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0748798313004174
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0748798313004174
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0748798313004174
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0748798313004174
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07487983
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07487983
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0892199714002719
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08921997
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9781437716047001962
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9781437716047001962
http://www.sciencedirect.com/science/book/9781437716047
http://www.sciencedirect.com/science/book/9781437716047
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marur%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18380996
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marur%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18380996
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Forastiere%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18380996
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18380996
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/7367/source:default
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0892199711001561
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0892199711001561
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0892199711001561
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0892199711001561
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08921997
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08921997/26/5
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030666515000481


179.Pardoll D. Does the immune system see tumors as foreign or self ? / D. Pardoll  // 

Ann. Rev. Immunol. – 2003. – b. 21. – P. 807-839. 

180.Peck K. K. Event-related functional MRI investigation of vocal pitch variation /  

K. K. Peck.,  J. F. Galgano,  R. C. Branski // Neuroimage. – 2009. – Vol. 44, No. 1. 

– P. 175-181.   

181.Peppas N. A. Hydrogels as mucoadhesive and bioadhesive materials: a review /   

N. A. Peppas, J. J. Sahlin // Biomaterials. – 1996. – Vol. 17. – P. 1553-1561. 

182.Perez-Villar J. Gel-forming mucins. Notions from in vitro studies / J. Perez-Villar, 

R. Mabolo // Histol Histopathol. – 2007. Vol. 22. – P. 455-464. 

183.Perry Alison R. Evaluation of functional outcomes (speech, swallowing and voice) 

in patients attending speech pathology after head and neck cancer treatment(s): 

development of a multi-centre database  / Alison R. Perry, M. A. Shaw //                 

J. Laryngol. and Otol. – 2000. – Vol. 114, No. 8. – P. 605-615.  

184.Podpryatov S. E. Biliopancreatic shunting in obesity patients / S. E. Podpryatov,  

Y. V. Burdym, V. P. Korchak // Obesity surgery. – 2004. – Vol. 14, No. 4. – P. 452. 

185.Pruszewicz A. Glos po leczeniu zmian nowotworowych w krtani / A. Pruszewicz // 

Реабилитация больных опухолями головы и шеи : тезисы междунар. науч. 

конф.,  31.03 - 1.04.1988 г. – місто, 1988. – С. 71-72.  

186.Ralph W. G. Innovation in the surgical management of Head and Neck tumors /  

W. G. Ralph // Hematology. Oncology Clinics of North America. – 2008. – Vol.  

22. – P. 1181-1191.  

187.Remacle M. Reconstruction of glottic defects after endoscopic cordectomy: voice 

outcome / M. Remacle,  G. Lawson,   D. Morsomme // Otolaryngologic Clinics of 

North America. – 2006. – Vol. 39. – P. 191-204.  

188.Respiratory tract mucus // Symposium on Respiratory Tract Mucus. London, 22-24  

March 1977. – Elsevier: Amsterdam-Oxford-New York, 1978. - 329 p.  

189.Ribeiro L. Conceptos y aplicaciones de la ingeniería tisular en Otorrinolaringología 

/ L. Ribeiro, E. Castro, M. Ferreira //Acta Otorrinolaringologica (English Edition). – 

2015. – Vol. 66. – P.  43-48.     

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811908009683
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811908009683
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811908009683
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811908009683
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10538119
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10538119/44/1
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10538119/44/1
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=MD&P21DBN=MD&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Perry%2C%20Alison%20R%2E%20
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08898588
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08898588/22/6
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08898588/22/6
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030666505001489
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030666505001489
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030666505001489
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030666505001489
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00306665
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00306665
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00306665/39/1
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2173573514000532
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2173573514000532
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2173573514000532
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2173573514000532
http://www.sciencedirect.com/science/journal/21735735
http://www.sciencedirect.com/science/journal/21735735/66/1


190.Romesser P. B. Cancer of the Head and Neck Abeloff's Clinical Oncology /      

P.B. Romesser, Nadeem Riaz, Alan L. Ho. – 5th Edition. – 2014. – P. 1037-1070. 

191.Rossi S. Survival of cancer patients in europe, 1999–2007: The EUROCARE-5 

Study / S. Rossi, P. Baili, R. Capocaccia // European Journal of Cancer. – 2015. – 

Vol. 51. – P. 2104-2119. 

192.Scully С. Malignant disease / С. Scully // Scully's Medical Problems in Dentistry. 

– 7th Edition. – 2014. – P. 576-593.  

193. Selection and combination of acoustic features for the description of 

pathologic voices / D. Michaelis, M. Frohlich, S. H. Werner // J. Acoust. Soc. 

Amer. – 1998. – Vol. 103, No. 3. – P. 1628-1639.  

194.Session D. G. Analysis of treatment of oral tongue cancer / D. G. Session,            

G. J. Spector, J. Leno // Laryngoscope. – 2002. – Vol. 112. – P. 616-625. 

195.Single vocal cord irradiation: a competitive treatment strategy in early glottic 

cancer / Peter С. L. Levendag, N. T. David, K. C. Fatma [et al.] // Radiotherapy and 

Oncology. – 2011. – P. 415-419. 

196.Stewart B. W. World cancer report 2014 / B. W. Stewart, C. P. Wil. – Geneva, 

2014. – 630 p. 

197.Svagan A. J. Biomimetic foams of high mechanical performance based on 

nanostructured cell walls reinforced by native cellulose nanofibrils / A. J. Svagan, 

Samir My A. S. A., L. A. Berglund // Adv. Mater. – 2008. – Vol. 20. –                    

P. 1263-1269. 

198.The efficiacy of comprehensive neck dissection with or without postoperative 

radiotherapy in nodal metastases of sqamous cell carcinoma of the upper respiratory 

and digestive tracts / C. R. Leemans [et al.] // Laryngoscope. – 1990. – Vol. 100, 

No. 11. – P. 1194-1198.  

199.Viscoelastic properties of rabbit vocal folds after augmentation / S. Hertegard,     

A. Dahlgvist, C. Laurent [et al.] // Otolaryngol Head Neck Surg. – 2003. – Vol. 128, 

No. 3. – P. 401-406.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9781455728657000680
http://www.sciencedirect.com/science/book/9781455728657
http://www.sciencedirect.com/science/book/9781455728657
http://www.sciencedirect.com/science/book/9781455728657
http://www.sciencedirect.com/science/book/9781455728657
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09598049
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09598049/51/15
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780702054013000229
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780702054013000229
http://www.sciencedirect.com/science/book/9780702054013
http://www.sciencedirect.com/science/book/9780702054013


200.Waryam S . Functional surgery of the larynx and pharynx / S Waryam., D. Soutar. 

– 1993. – 224 p. 

201.Wellkoborsky H.-U. Ultraschalldiagnostic Kopf-Hals / H.-U Wellkoborsky,         

P. Jacker, W. J. Maurer // Georg Thieme Verlag Stuttgart, New York. - М. 

Медпресс-информ. - 2016 -  174 с.  

202. Williams P. W. Diseases of the Upper Respiratory Tract. Examination of the 

pharynx, larynx, nose and ear. General semeiology. The Nose, Pharynx and Larynx 

/ P. W. Williams, M. D. Lond. – 4th Edition. – Butterworth Heinemann, 2013. – 

Chapter 2. – P. 461.  

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9781483167107500108
http://www.sciencedirect.com/science/book/9781483167107
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9781483167107500108

