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                                                          АНОТАЦІЯ  

Земляк Т.Б. Прогнозування перебігу захворювань, пов’язаних з 

білатеральними руховими порушеннями гортані на основі даних комплексного 

обстеження стану голосового апарату та електроміографії. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.19 – отоларингологія. – ДУ «Інститут отоларингології ім. 

проф. О. С. Коломійченка НАМН України», Київ, 2018. 

Дисертація присвячена проблемі підвищення якості діагностики, 

прогнозування перебігу, визначення тяжкості захворювання та обрання 

оптимальної тактики лікування хворих з двобічними парезами та паралічами 

гортані. 

Дисертація базується на комплексному клініко-інструментальному 

дослідженні стану нервово-м’язового апарату гортані, голосової та дихальної 

функцій 130 пацієнтів з руховими розладами гортані та 15 практично здорових 

осіб (контрольна група).  

Запропоновано комплекс методів об’єктивної оцінки функціонального 

стану голосового апарату, дихальної та голосової функції у хворих з 

білатеральними руховими порушеннями гортані, що включає оцінку функції 

зовнішнього дихання за даними спірометрії, відеоларингостробоскопічне 

дослідження, акустичний аналіз голосу, електроміографію (ЕМГ) 

щиточерпакуватого (TA) та перснещитоподібного (CT) м’язів, 

електроенцефалографію (ЕЕГ), 6-хвилинний тест ходьби (6 MWT) та визначення 

часу максимальної фонації (ЧМФ). 

У хворих з парезами та паралічами гортані за даними стандартизованих 

опитувальників (опитувальник клініки Св. Георгія, індекс порушень голосу - VHI-

30, опитувальник ковтання Андерсона), що включали категорії вираженості 

симптомів, психологічних та фізичних обмежень у житті людини, виявлені 

достовірні зміни якості дихання, голосу та ковтання в порівнянні з особами 
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контрольної групи (p<0,01), що відображає в цілому зниження якості життя даної 

категорії хворих. 

За даними спірометрії у всіх хворих з руховими порушеннями гортані були 

виявлені ознаки обструктивного варіанту вентиляційної дихальної недостатності 

виражені різною мірою, а саме достовірне зниження швидкісних показників:  

об’єм форсованого видиху за першу секунду (FEV1), пікова об’ємна швидкість 

експіраторного потоку (PEF) та пікова об’ємна швидкість інспіраторного потоку 

(PIF) порівняно з контрольною групою (p<0,01). Встановлено, що у хворих з 

парезами та паралічами гортані найбільш інформативним критерієм визначення 

тяжкості обструктивного варіанту вентиляційної дихальної недостатності та 

ефективності застосованого лікування є значення показників PEF та, особливо, 

PIF. 

Виявлено зниження фізичної адаптованості до навантажень середньої та 

малої інтенсивності у хворих з двобічними руховими порушеннями гортані за 

даними 6-хвилинного тесту ходьби, що підтверджувалося зниженням у них 

величини пройденої дистанції у порівнянні з розрахованою нормою. Клінічно 

неефективність резервних пристосувальних можливостей системи зовнішнього 

дихання і серцево-судинної системи виявлялася змінами вираженості задишки 

(відчуття нестачі повітря) у бік максимальних характеристик. При цьому 

показники функціонального тесту слід розглядати у  взаємозв’язку з величинами 

індексу маси тіла хворого, що дасть можливість враховувати гемодинамічний 

(циркуляторно-метаболічний) тип зниження фізичної працездатності в поєднанні 

з респіраторним типом у пацієнтів з надлишковою вагою тіла. 

Визначено, що у пацієнтів з білатеральними руховими розладами гортані 

за даними фоніатричного обстеження мають місце виражені порушення голосової 

функції ЧМФ знижено (6,9±0,15 с.; р<0,01), індекс порушень голосу VHI-30 

(65,74±3,63 балів; р<0,01), інтегральний показник відеоларингостробоскопії 

(10,59±0,48 балів; р<0,01), що обумовлює обмеження соціальної складової якості 

їх життя. 
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Показано, що з метою кількісної оцінки голосової функції у хворих з 

парезами та паралічами гортані доцільно використовувати акустичні показники 

Jitter та Shimmer, які відображають можливість стабільного фонування, а також 

час максимальної фонації, що характеризує фонаційний видих. 

Визначено найбільш інформативні ознаки прогнозування важкого перебігу 

захворювання, що дозволяє об’єктивно підійти до обрання правильної тактики 

хірургічного лікування та фонопедичної реабілітації хворих з двобічними 

парезами та паралічами гортані. До них належать: значення показників PIF (PIF 

22,14±1,41%; р<0,01) та PEF (PEF 31,36±2,31%; р<0,01), що відрізняються більше 

ніж на 80% та 60% відповідно від нормативних величин; індекс нестабільності 

голосу за частотою Jitter >0,8 (0,96±0,7; р<0,01) та за амплітудою Shimmer >5 

(5,43±1,1; р<0,01); середня кількість балів відеоларингостробоскопії >10 балів 

(10,59±0,48; р<0,01); ознаки подразнення глибоких структур головного мозку, 

збільшення частки дельта-хвиль >25% (до 28,15±2,33%; р<0,01) за даними ЕЕГ; 

ЧМФ менше 2 с.; зменшення величини пройденої дистанції при виконанні 6-

хвилинного теста ходьби більше 40% від нормативних значень.  

При проведенні електроміографії ТА та СТ м’язів у хворих з 

білатеральними парезами та паралічами гортані виявлено порушення їх 

біоелектричної активності. Показано, що найбільш інформативними ЕМГ 

показниками у таких пацієнтів є наявність (збереження) та характеристики  

біоелектричної активності внутрішніх м’язів гортані при агоністичних 

(фізіологічних) та/або антагоністичних маневрах, наявність патологічної 

спонтанної активності - в плані діагнозу та прогнозування перебігу; 

симетричність змін та антагоністична активність – для об’єктивізації обрання 

сторони при хірургічному лікуванні паралітичного стенозу. У більшості хворих 

при двобічних рухових розладах гортані (63,69% випадків) за даними ЕМГ мають 

місце виражені порушення біоелектричної активності ТА м’язу зліва, що 

відображає більш часте ураження лівого поворотного гортанного нерва. У 18,2% 

хворих визначаються зміни чи/або відсутність біоелектричної активності як ТА, 

так і СТ м’язів, що свідчить про поєднане ураження верхньо- та 



5 
 

нижньогортанного нерва. У 9,09% виявлена антагоністична активність, що є 

несприятливою прогностичною ознакою. 

Розроблено критерії обгрунтовного визначення сторони виконання 

хордоаритеноїдотомії у разі обрання хірургічного методу лікування на основі 

виявлення асиметричних проявів збереження та особливостей біоелектричної 

активності ТА (m. vocalis) та СТ (m. anticus) м’язів гортані за даними ЕМГ, а 

також особливостей збереження вібраторних коливань та м’язового тонусу 

голосових складок за даними відеоларингостробоскопії.  

За даними ЕЕГ у хворих з руховими порушеннями гортані в усіх групах 

виявлені виражені зміни у стані біоелектричної активності головного мозку. У 

всіх обстежених мають місце явища десинхронізації та дезорганізації основних 

ритмів, зменшення долі альфа ритму (до 30,72±2,42%) та підвищення вмісту 

дельта хвиль (до 28,15±2,33%), іритативні зміни, ознаки подразнення глибоких 

структур головного мозку, які зберігаються і після хірургічного лікування 

стенозу. Також спостерігаються асиметрія біотоків, переважно в скроневих і 

потиличних відведеннях. Вперше досліджені об’єктивні характеристики 

біоелектричної активності головного мозку за даними ЕЕГ при первинних 

периферичних рухових порушеннях гортані, що дозволяє на основі виявлених 

екстраларингеальних змін поглибити наукові знання щодо центральної регуляції 

гортані. 

Впроваджений в клінічну практику комплекс найбільш інформативних та 

оптимально підібраних методів обстеження дозволяє підвищити якість 

діагностики двобічних парезів та паралічів гортані, визначити тяжкість 

захворювання, прогнозувати його перебіг, а отже – своєчасно і цілеспрямовано 

надати допомогу таким хворим, обгрунтовано обрати оптимальну тактику 

хірургічного та/або консервативного лікування. 

Ключові слова: голосовий апарат, парези та паралічi гортані, голосова 

функція, дихальна функція, ларингостробоскопія. 
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                                                SUMMARY 

Zemliak T. B.  “Predicting the course of diseases caused by bilateral larynx 

mobility disorders and based on complex examination of the vocal apparatus state and 

electromyography.” - Manuscript 

The Thesis to obtain the academic degree of Candidate of Medical Sciences by 

specialty - 14.01.19 – Otorhinolaryngology - SI "O. S. Kolomiychenko Institute of 

Otolaryngology of NAMS of Ukraine". - Kyiv, 2018. 

The Thesis deals with the problem of quality diagnostic improving, disease 

prognosis, determination of the disease severity and assigment of optimal treatment 

tactics for patients suffering bilateral vocal fold paresis and paralysis. 

The dissertation is based on complex clinical and instrumental examination of 

larynx nervous and muscular condition, vocal and respiratory functions of 130 patients 

suffering  larynx paresis or paralysis  and 15 practically healthy persons (control group). 

A set of methods for objective assesment of vocal apparatus functional state, 

vocal and respiratory functions of patients suffering bilateral larynx mobility disorders 

has been suggested. It includes evaluation of spirometry, videolaryngostroboscopy, 

acoustic voice analysis, electromyography m. vocalis and m. anticus, 

electroencephalography, 6- Minute Walk Test and determination of maximum 

phonation time. 

According to the standartized questionnaries (SGRQ, VHI-30, MDADI), 

including categories of severity symptoms, psychological and physical restrictions of 

human life, patients suffering bilateral vocal fold paresis and paralysis demonstrated 

some credible changes of respiratory, voice and swallowing quality compared to those 

of the controle group (p<0,01). That proves of decline in life quality of the above 

mentioned patients. 

According to spirometry results, all the patients suffering larynx mobility 

disorders had some signs of obstructive ventilation respiratory failure in variety of 

degrees. In particular: a notable decrease of speed indicators FEV1, PEF and PIF 

compared to the controle group (p<0,01). PEF and, especially, PIF value indicators 

proved to be the most informative criterion for indication of obstructive ventilation 
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respiratory failure severity of patients suffering bilateral vocal fold paresis and 

paralysis. These indicators also testify to efficiency of the applied treatment. 

Patients suffering bilateral larynx mobility disorders demonstrated decrease of 

adaptability to medium and low intensity loads according to 6- Minute Walk Test 

results. It was confirmed by the fact they had a shorter travelled distance being 

compared to normalcy. Inefficiency of reserve adaptive features of respiratory functions 

and cardiovascular system was clinically found in changes of dyspnea degree (lack of 

air feeling) tending to be maximal. Herewith, the functional test indicators should be 

considered in interrelation with body weight index value of the patient. It enables to 

count hemodynamic (circulatory-metabolic) type of physical working capacity decline 

in interconnection with respiratory type of overweight patients. 

Judging by phoniatria results, patients suffering bilateral larynx mobility 

disorders proved to have essential impurities of vocal function (MPT decrease 

(6,9±0,15с.; р<0,01), voice handicap index VHI-30 (65,74±3,63 points; р<0,01), 

integral videolaryngostroboscopy index (10,59±0,48 points; р<0,01). These  factors 

stipulate restriction of their social life quality. 

As it is shown, Jitter and Shimmer acoustical indicators are worth to be used for 

vocal function quantative assessment of patients suffering vocal fold paresis and 

paralysis as they reflect the possibility for stable phonation, as well as maximal 

phonation time which characterize phonetic expiration. 

The most informative evidence for predicting the severe course of disease have 

been determined. It enables to find out the most objective ways of relevant surgery 

treatment tactics and phonopedic reabilitation for patients suffering larynx mobility 

disorders. They are: values of PIF indicators (PIF 22,14±1,41%; р<0,01) and PEF (PEF 

31,36±2,31%; p<0,01) indicators differing from the standard values for more than 80% 

and 60% correspondigly; Jitter index >0,8 (0,96±0,7; р<0,01) and Shimmer index >5 

(5,43±1,1;р <0,01); the average number of videolaryngostroboscopy points >10 

(10,59±0,48; р<0,01); symptoms of deep brain structures irritation, increase of delta 

waves proportion >25% (to 28,15±2,33%; р<0,01) according to EEG; Maximum 
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Phonation Time <2 seconds; the travelled distance within 6-Minute Walk Test is less 

than 40% comparing with normative values. 

There have been developed some criteria for justified designation of the side for 

cordoarytenoidotomy application in case of surgery treatment, based on detection of 

asymmetrical manifestations of retention preservation and biolectrical activity features 

of TA and CT laryngeal muscles according to LEMG, as well as features of vibratory 

oscillation preservation and vocal cord muscular tone according to 

videolaryngostroboscopy. 

According to the electromyography results of TA and CT muscles of patients 

suffering bilateral vocal fold paresis and paralysis, there were found bioelectrical 

activity disorders of those muscles. It was pointed out that the most informative LEMG 

of these patients is the availability and features of larynx internal muscles bioelectrical 

activity under agonistic (physioligical) or antagonistic maneuvers, availability of 

pathological spontaneous activity. It is important for diagnosis and prognostification of 

the course of the disease, while symetry of changes and antagonistic activity is 

considerable for objectification of choice of the side for surgical treatment of paralytic 

stenosis. According to LEMG results, most of patients suffering bilateral larynx 

mobility disorders (63,69%) have essential bioelectrical activity disorders of TA muscle 

on the left. It proves that n. reccurens left is affected more frequently. 18,2% of patients 

demonstrated changes of non-availability of TA and CT muscles bioelectrical activity. 

It proves of combined affection of upper laryngeal nerve and lower laryngeal nerve. 

9,09% of patients had antagonistic activity which is concidered as an unfavorable 

prognostic sign. 

According to EEG, the patients of all the three groups have some changes of 

bioelectrical brain activity. All the patients who underwent the reseach have  

desyncronization and desorganization of basic rhythms, alpha rythm reduction (up to 

30,72±2,42%) and delta wave content increase (up to 28,15±2,33%), irritational 

changes, signs of deep brain structures irritation which are still found after surgical 

treatment of stenosis. Besides, there can be seen biocurrent asymetry mainly in temporal 

zones and parietal zones. For the first time, taking to consideration EEG results, there 
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were investigated some objective features of biolectrical brain activity in primary 

peripheral larynx mobility disorders. The discovered extralaryngeаl changes allow 

scientists to deepen their knowledge of cenral larynx regulation. 

The clinically introduced complex of the most informative and optimally 

matching methods of investigation enables to improve diagnostic quality of bilateral 

vocal fold paresis and paralysis; determine the severity of the disease, predict the course 

of the disease and, therefore, provide a patient with purposeful treatment and on time, 

choose optimal tactics either for surgical or conservative treatment. 

Keywords: vocal apparatus, vocal fold paresis and paralysis, vocal and 

respiratory functions, videolaryngostroboscopy. 
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ТЕРМІНІВ 

 

ВГН          верхній гортанний нерв 

ГРВІ         гостра респіраторна вірусна інфекція 

ГПМК      гостре порушення мозкового кровообігу 

ЕЕГ          електроенцефалографія 

КТ            комп’ютерна томографія  

МРТ         магнітно резонансна томографія       

НГН          нижній гортанний нерв 

ПГН           поворотний гортанний нерв 

ПСГ           паралітичний стеноз гортані 

РО              рухова одиниця 

ЦНС           центральна нервова система 

ЧМТ           черепно мозкова травма 

ЧМФ          час максимальної фонації 

LEMG        ларингеальна електроміографія 

FEV1          об’єм форсованого видиху за першу секунду 

FVC            форсована життєва ємкість легень 

СТ              m. cricothyreoideus 

MDADI    опитувальник ковтання Андерсона 

РСА           m. cricoarythenoideus posterior 

PEF            пікова об’ємна швидкість експіраторного потоку 

PIF             пікова об’ємна швидкість інспіраторного потоку 

SGRQ        опитувальник клініки Св. Георгія 

ТА              m. thyreoarytenoideus 

VC             життєва ємкість легень 

VHI            індекс порушень голосу 

6 MWT       6-хвилинний тест ходьби 
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ВСТУП 

 

Актуальність проблеми.  За даними літератури, в структурі хронічних 

захворювань голосового апарату параліч гортані становить близько 29,9% 

випадків [39], хронічні стенози гортані паралітичного генезу - близько 36% від їх 

загального числа [41]. Найбільш частою причиною периферичних парезів та 

паралічів гортані є хірургічна травма гортанних нервів в ході операцій, 

насамперед, з приводу захворювань щитоподібної залози [19, 216, 107, 68, 102, 

275, 39, 12]. Стабільна тенденція до зростання числа хворих з новоутвореннями 

щитоподібної залози, показника поширеності раку щитоподібної залози серед 

населення України після аварії на Чорнобильській АЕС обумовлює збільшення 

числа хворих з паралітичними стенозами гортані в нашій країні [25]. Незважаючи 

на вдосконалення хірургічних методик лікування захворювань щитоподібної 

залози значного зменшення числа хворих з парезами та паралічами гортані не 

спостерігається [7, 8]. 

Білатеральні рухові порушення призводять до звуження просвіту голосової 

щілини та зменшення прохідності верхніх дихальних шляхів, обмеження фізичної 

активності особи, можуть являти собою життєвозагрожуючий стан, що потребує 

невідкладного оперативного втручання у більше, ніж 50% пацієнтів [282, 278].   

Нерідко відмічається невідповідність між шириною голосової щілини та 

відчуттям нестачі повітря у хворого  [61]. 

Діапазон виникаючих порушень функції дихання, голосоутворення, 

ковтання, екстраларингеальних проявів при рухових розладах голосового апарату 

обумовлює складну клінічну картину парезів та паралічів гортані. Це диктує 

залучення широкого переліку сучасних діагностичних методик та технік, що 

рекомендуються різними авторами, клініцистами та дослідниками при обстеженні 

пацієнтів з парезами та паралічами гортані [72, 224, 227, 226, 125, 241, 254]. 

В розвитку порушень голосу багато авторів відзначають роль 

функціонального стану центральної нервової системи (ЦНС) [2, 14, 55, 51, 54]. 



16 
 

Однак, в літературі нами не знайдено інформації, щодо вивчення особливостей 

функціональної активності ЦНС у хворих з парезами та паралічами гортані. 

Незважаючи на загальну тенденцію до застосування мінімально інвазивних 

методів лікування, суперечливими є думки різних авторів стосовно найбільш 

ефективного методу ендоскопічного хірургічного лікування паралічів гортані [73, 

97, 117, 216, 239, 113] . Однак, в літературі недостатньо інформації стосовно 

інтегрованої оцінки функцій гортані в до- та післяопераційному періоді та  чітких 

критеріїв оцінювання тяжкості порушення функцій гортані, зокрема функції 

зовнішнього дихання. 

           Важливим завданням також є визначення тяжкості стану пацієнтів з 

парезами і паралічами гортані та прогнозування перебігу захворювань, пов’язаних 

з руховими порушеннями гортані, оскільки це сприяє своєчасному та 

цілеспрямованому наданню допомоги таким хворим, визначенню оптимальної 

тактики лікування. 

            Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертація є складовою частиною науково-дослідної роботи Державної 

установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМНУ»  номер 

державної реєстрації 0116U000363. 

Мета роботи - Підвищення якості діагностики рухових розладів гортані та 

прогнозування їх перебігу на основі комплексного дослідження стану нервово-

м’язового апарату гортані, голосової і дихальної функцій. 

Завдання дослідження: 

1. На основі ретроспективного аналізу історій хвороб пацієнтів з білатеральними 

руховими порушеннями гортані в період з 2011 по 2015 рр. визначити основні 

сучасні тенденції етіологічних факторів білатеральних парезів та паралічів 

гортані, їх клінічного перебігу та тактики лікування.  

2. Дослідити стан дихальної функції у хворих з білатеральними руховими 

порушеннями гортані за даними загальноклінічного огляду, стандартизованого 

інтерв’ювання, відеоларингоскопії, спірометрії та функціональних тестових 

досліджень. 
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3. Дослідити стан голосового апарату у хворих з білатеральними руховими 

порушеннями гортані за даними загальноклінічного огляду, стандартизованого 

інтерв’ювання, відеоларингоскопії та відеоларингостробоскопії, акустичного 

аналізу голосу та функціональних тестових досліджень. 

4. Дослідити стан нервово-м’язового апарату гортані у хворих з білатеральними 

руховими порушеннями гортані за даними електроміографії. 

5. Дослідити стан біоелектричної активності мозку за даними 

електроенцефалографії у хворих з білатеральними руховими порушеннями 

гортані.  

6. Визначити шляхи покращення якості діагностики та прогнозування перебігу 

захворювань, пов’язаних з білатеральними руховими порушеннями гортані.   

Об’єкт дослідження:  паралічі голосових складок та гортані 

Предмет дослідження: результати клінічних та інструментальних 

досліджень, дані  реєстрації ЕМГ, ЕЕГ, спірометрії. 

Методи дослідження: загальноклінічні, ендоскопія гортані, 

відеоларингостробоскопія, фоніатричні, спірометрія, акустичні, електроміографія 

гортані, електроенцефалографія, статистичні. 

Наукова новизна.  Доповнено наукові дані і поглиблено існуючі знання 

щодо ролі функціонального стану нервово-м’язового апарату гортані та 

центральної регуляції у реалізації дихальної, фонаторної та захисної функцій 

гортані. 

Визначені найбільш інформативні ознаки порушень голосової, дихальної 

функції гортані на основі даних комплексного клініко-інструментального 

дослідження хворих з білатеральними руховими порушеннями гортані, що 

дозволяє оцінити тяжкість та прогнозувати перебіг таких розладів та визначити 

оптимальну тактику лікування. 

За показниками порушень дихальної та голосової функцій, а також 

екстраларингеальних змін при парезах та паралічах гортані визначені об’єктивні 

критерії тяжкого перебігу захворювання. До них належать: значення показників 

PIF (PIF 22,14±1,41%; р<0,01) та PEF (PEF 31,36±2,31%; р<0,01), що 
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відрізняються більше ніж на 80% та 60% відповідно від нормативних величин; 

індекс нестабільності голосу за частотою Jitter >0,8 (0,96±0,7; р<0,01) та за 

амплітудою Shimmer >5 (5,43±1,1; р<0,01); середня кількість балів 

відеоларингостробоскопії >10 балів (10,59±0,48; р<0,01); ознаки подразнення 

глибоких структур головного мозку, збільшення частки дельта-хвиль > 25% (до 

28,15±2,33%; р<0,01) за даними ЕЕГ; ЧМФ менше 2 с.; величина пройденої 

дистанції при виконанні 6 MWT менше 40% від нормативних значень. 

Запропоновано комплекс методів об’єктивної оцінки функціонального 

стану голосового апарату, дихальної та голосової функцій у хворих з 

білатеральними руховими порушеннями гортані. 

 Вперше на основі даних електроенцефалографії досліджено об’єктивні 

характеристики біоелектричної активності головного мозку при первинних 

периферичних рухових порушеннях гортані, що на основі виявлених 

естраларингеальних змін поглиблює наукові знання щодо центральної регуляції 

гортані. Визначено, що у пацієнтів з двобічними руховими порушеннями гортані 

має місце значне зменшення долі альфа-ритму (до 30,72±2,42%; р<0,01) та 

підвищення вмісту дельта – хвиль (до 28,15±2,33%; р<0,01) як до, так і після 

хірургічного лікування стенозу. 

             Практичне значення. За допомогою суб’єктивних та об’єктивних методів 

обстеження проведено комплексне дослідження стану голосового апарату, 

функцій дихання, фонації та ковтання, адаптованості до фізичних навантажень, а 

також якості життя пацієнтів з білатеральними парезами та паралічами гортані, в 

тому числі після хірургічного лікування, що створює підґрунтя для вдосконалення 

їх діагностики та підвищення ефективності лікування. 

           Визначено якісні та кількісні діагностичні критерії, в т.ч. об’єктивні, що 

дозволяють оцінювати тяжкість та прогнозувати перебіг рухових розладів гортані, 

а також обгрунтовано підходити до обрання тактики лікування. 

           Для оцінки тяжкого перебігу захворювання найбільш інформативними 

показниками у пацієнтів з білатеральними руховими порушеннями гортані є: 

звуження просвіту глоттісної щілини за даними ендоскопії гортані, поєднання 
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зниження показників пікового інспіраторного потоку PIF та експіраторного 

потоку PEF за даними спірометрії, ознаки денервації m.vocalis та m.anticus за 

даними електроміографії, повна відсутність вокальних коливань та ознаки атрофії 

голосових складок за даними стробоскопії гортані, ознаки подразнення 

діенцефально-стовбурових структур головного мозку, гіперсинхронні сплески, 

виражена дезорганізація основних ритмів за даними ЕЕГ, різке зниження ЧМФ 

менше 2 с.  

         Врахування запропонованих найбільш інформативних даних комплексного 

обстеження дає можливість більш детально оцінити фонаторну та дихальну 

функції гортані та об’єктивно підійти до обрання правильної тактики хірургічного 

лікування і фонопедичної реабілітації хворих з руховими розладами гортані. 

          Порівняльна характеристика показників комплексного інструментального 

дослідження правої та лівої сторони гортані при клінічно однорідній картині 

двобічних рухових розладів може бути використана для обгрунтованого 

визначення сторони виконання хордоаритеноїдотомії у разі обрання хірургічного 

методу лікування. 

           Особистий внесок здобувача. Автором роботи самостійно виконані аналіз 

даних літератури, відбір хворих, клінічний огляд, інструментальні обстеження та 

інтерпретація отриманих результатів. Визначені напрямки і завдання досліджень. 

Автором особисто проведено статистичний аналіз отриманих результатів 

дослідження, самостійно написано всі розділи дисертації, сформульовані 

висновки і практичні рекомендації. 

Впровадження в практику. Результати проведених досліджень 

впроваджені в роботі лабораторії професійних порушень голосу та слуху і 

відділення реконструктивно-відновлювальної хірургії ЛОР-органів ДУ “Інститут 

оториноларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України” (Київ), 

відділення оториноларингології Київської міської клінічної лікарні №9, кафедри 

дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії НМАПО імені П.Л.Шупика 

(Київ). 
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Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

представлені на щорічних традиційних весняних конференціях Українського 

наукового медичного товариства лікарів-отоларингологів (2015, 2016, 2017, 2018), 

щорічних традиційних осінніх конференціях Українського наукового медичного 

товариства лікарів-отоларингологів (2016, 2017), на VIII з’їзді отоларингологів 

Республіки Білорусь (2016). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 14 

наукових праць, в т.ч. 8 статей, з яких 5 надруковано в спеціалізованих фахових 

виданнях, 2 - у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз (з них 

1 – одноосібна), та 1 – в іноземному спеціалізованому фаховому журналі; 6 тез 

з’їздів, конгресів та конференцій (з них 1 – в іноземному виданні).     

Структура та обсяг дисертації. Робота оформлена на 194 сторінках 

машинописного тексту та складається із титульного аркуша, анотації, змісту, 

переліку умовних скорочень, вступу, огляду літератури, матеріалів і методів 

дослідження, 3 розділів, що відображають результати власних досліджень автора, 

аналіз та узагальнення одержаних результатів, висновків, практичних 

рекомендацій та списку 283 літературних джерел (61 з них кирилицею та 222 

латиницею). Робота містить 17 таблиць та 27 рисунків. 
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                                                        РOЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ДАНИХ ЛІТЕРАТУРИ 

 

           1.1   Морфофункціональні особливості нервово-м’язового апарату 

гортані. 

 

Морфофункціональні особливості нервово-м’язового апарату гортані 

пов’язані з виконанням нею  важливих функцій: захисної, голосоутворюючої та 

дихальної.  

Найбільше життєве значення для організму становить дихальна функція, 

що забезпечується ритмічним відведенням (при вдиху) та приведенням (при 

видиху) голосових складок відповідно до фаз дихального циклу та визначає 

проведення повітря в нижчерозташовані органи - трахею, бронхи, легені та в 

зворотньому напрямку [24, 37].  

Основною філогенетичною функцією гортані є захисна функція, яка 

забезпечується механізмами захисту нижніх дихальних шляхів [24, 55]. Біологічне 

значення захисної функції пов’язане не тільки з попередженням потрапляння 

сторонніх тіл, шкідливих газоподібних речовин, рідини, їжі та інш. в нижні 

дихальні шляхи, але і з регуляцією внутрішньогрудного та внутрішньочеревного 

тиску, що дозволяє створювати та підтримувати певний рівень підскладкового 

тиску. Захисна функція проявляється також у вигляді рефлекторного кашлю в тих 

випадках, коли сторонні тіла при диханні і ковтанні потрапляють в гортань.  

Голосоутворювальна функція полягає у напруженні голосових складок, 

приведенні їх одна до одної, підвищенні тиску повітря в трахеї та бронхах за 

рахунок роботи м’язів, що забезпечують видих та діафрагми, періодичному 

прориві повітря через голосову щілину з виникненням коливань голосових 

складок, які сприймаються нами як звуки голосу [55]. Виконання цих функцій 

потребує злагодженої динамічної та складнокоординованої діяльності 
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насамперед, внутрішніх м’язів гортані, яка може змінюватись за вираженістю, 

характером та часом перебігу, що визначається складним механізмом керування 

на різних рівнях центральної та периферичної  нервової системи [24].   

Внутрішні гортанні м’язи - це скелетні м’язи [218, 281]. Структурно-

функціональною одиницею скелетного м’язу є рухова одиниця (РО). РО 

складається з альфа-мотонейрона, його аксона з множинними термінальними 

розгалуженнями, нервово-м’язового синапсу та сукупності м’язових волокон, що 

іннервуються цим мотонейроном. Кількість м’язових волокон, що входять до 

складу однієї РО та іннервуються одним мотонейроном відображає іннерваційне 

співвідношення. Іннерваційне співвідношення для маленьких м’язів, таких як 

внутрішні м’язи гортані, m.tensor tympani, platysma складає близько 25:1, в 

порівнянні з іннерваційним співввідношенням для великих м’язів: 

m.gastrocnemius близько 1700:1, м’язів плечового та тазового поясу від 163:1-

527:1. В роботі Faaborg-Andersen [1957] вказується, що в склад РО 

щитоперстневидного м’язу входять від 20-30 м’язових волокон, та визначається 

подібність величини РО внутрішнього м’язу гортані до зовнішнього очного та 

лицевого м’язу [109]. Низьке іннерваційне співвідношення пояснює точні, дрібні 

рухи, що здійснються даними м’язами [218, 6, 86, 141]. Окремі м’язові волокна 

гортанних м’язів, що іннервуються мотонейроном розташовані в них дифузно, а 

не згруповано. Діаметр м’язових волокон гортанних м’язів варіює від 10 до 100 

мікрон, при відносній сталості величин діаметру м’язових волокон інших м’язів 

від 60 до 80 мікрон [85, 213, 218]. 

В залежності від  відсоткового вмісту субтипів важких ланцюгів міозину, з 

якими пов’язують гістохімічні та скорочувальні властивості м’язів, виділяють 

декілька типів м’язових волокон внутрішніх м’язів гортані. Альфа монейрон, що 

забезпечує іннервацію та чинить трофічний вплив на м’язові волокна визначає 

фенотип ізоформ міозину, які входять до його складу, таким чином формуючи тип 

м’язових волокон [218]. Виділяють повільні м’язові волокна: тип I – повільні з 

високою резистентністю до втоми. Також, швидкі та відносно резистентні до 

втоми  м’язові волокна: тип IIA, тип IIx [223, 228, 202]. Зміни в м’язових волокнах 
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у відповідь на пошкодження нерву, що  їх іннервує є відмінними, що відображає 

різний рівень їх адаптивних пластичних процесів [271, 230]. Повільні м’язові 

волокна з оксидативним типом метаболізму є більш стійкими до розвитку атрофії, 

ніж швидкі волокна з переважанням гліколітичного типу метаболізму [188, 223]. 

Також науковці наголошують на вивченні специфічних факторів транскрипції, що 

визначають протеолізис в скелетних м’язах і відіграють роль у розвитку 

атрофічних процесів.  

Так, за даними літератури задній перснечерпакуватий m. cricoarythenoideus 

posterior (PCA) м’яз містить близько 78,9 % м’язових волокон І типу, 21,1% 

м’язових волокон ІІ типу [202]. В свою чергу, ряд авторів Shiotani et al. [228] 

надають відмінні до попередніх дані. Зокрема, РСА м’яз дорослих щурів містить 

лише 6,5% м’язових волокон І типу, тоді як інші представлені волокнами ІІ типу. 

Водночас, в ларингеальних м’язах відсоток м’язових волокон ІІх типу вищий в 

порівнянні з скелетними м’язами кінцівок, так, в роботі Zhao et al. показник 

м’язових волокон ІІх типу в ларингеальних м’язах вище ніж на 29% [202, 156]. 

Зокрема, особливою здатністю до швидкого скорочення володіють аддуктори 

гортані -  щиточерпаловидний та латеральний перстнещитовидний м’язи. Автори 

H. Sei et al. [223] наголошують на відмінностях м’язoвої атрофії m. 

thyreoarytenoideus (TA) та PCA м’язів індукованої їх денервацією. В їх роботі 

зазначається, що м’язова атрофія швидко прогресує в ТА м’язах, що  виключно 

складаються з м’язових волокон ІІ типу, в порівнянні з РСА м’язами. 

Довготривала денервація гортані при периферичному пошкодженні гортанних 

нервів призводить до незворотньої м’язової атрофії, фіброзу та зміни субтипу 

ізоформ міозину [228, 202, 35]. В експериментальних моделях на тваринах було 

встановлено, що після денервації зменшується число волокон I типу, тоді як 

збільшується кількість волокон II типу, зокрема, найбільш IIx типу. Також 

відмінним є особливості характеру змін ізоформ міозину аддукторів та абдукторів 

гортані при денервації, а також часові терміни настання цих змін. Заміна типу 

м’язових волокон є адаптаційним механізмом, що залучається, на думку 

науковців, у відповідь на денервацію, для збереження скорочувальних 
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властивостей м’язу і збереження енергетичного забезпечення денервованих 

м’язів. Максимальна вираженість перетворення субтипів важких ланцюгів 

міозину визначається в перший рік після денервації РСА м’язу. Х. Qiu et al. (2015) 

наголошують на необхідності врахування даних особливостей при застосуванні 

реіннерваційних методик, для більш швидкого відновлення фенотипу ланцюгів 

міозину, і як наслідок, можливих фізіологічних м’язових властивостей [202]. 

Подібно до міокарда, з яким внутрішні м’язи гортані мають спільне 

ембріональне походження, вони володіють властивістю до фібриляції, ритмічної 

активності, чергування скорочення та розслаблення [55]. В цілому розподіл та 

варіабельність м’язових волокон гортанних м’язів робить їх здатними до 

швидкого скорочення та забезпечує їх витривалість, що сприяє точному тонкому 

та динамічному регулюванню широти просвіту голосової щілини в кожний 

конкретний момент в залежності від заданих умов.                                                                                                                                                                         

Іннервація внутрішніх м’язів гортані здійснюється двома гілками 

блукаючого нерву: верхнім гортанним нервом (n.laryngeus superior) та нижнім 

гортанним нервом (n.laryngeus inferior s.n.recurrens). Верхній гортанний нерв 

(ВГН) є змішаним та відходить від блукаючого нерву дещо нижче 

(gangl.nodosum), що приблизно відповідає рівню другого шийного хребця. Далі 

спускається вниз та досередини позаду внутрішньої та зовнішньої сонних артерій, 

але попереду верхнього шийного симпатичного вузла. Позаду великого ріжка 

під’язикової кістки віддає зовнішню-рухову та внутрішню-чутливу гілки. 

Чутливий стовбур є більш міцним в порівнянні з руховим і проникаючи через 

отвір в щитопід’язиковій мембрані забезпечує чутливу іннервацію слизової 

оболонки гортані над та на рівні голосових складок, а також частково глотки. 

Зовнішня гілка є руховою і прямує до нижнього констриктора глотки та 

перстнещитовидного мязу m. cricothyreoideus  (СТ) [26, 37]. СТ м’яз - найбільший 

внутрішній м’яз гортані, що рухає голосові складки в парамедіанну позицію, 

опускає, натягує, подовжує та витоншує голосову складку [218]. При скороченні 

CT м’язів збільшується сила голосу та його висота. При їх ушкодженні сила 

голосу значно послаблюється, в деяких випадках крик стає неможливим, тон 
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голосу знижується і утворення високих звуків стає утрудненим або неможливим, 

голос втрачає мелодійність, звучить на одному рівні [55]. 

Нижній гортанний нерв (НГН) є кінцевою частиною поворотної гілки 

блукаючого нерву. Зліва блукаючий нерв, спускаючись до порожнини грудної 

клітини, розміщується на передній поверхні аорти між лівою загальною сонною 

артерією та лівою підключичною артерією. Відразу під нижнім краєм дуги аорти 

блукаючий нерв віддає поворотну гілку чи поворотний нерв (n.recurrens sinister), 

який огинає дугу аорти знизу та позаду та направляється догори, в жолобі між 

стравоходом та трахеєю. До останніх поворотний гортанний нерв (ПГН) віддає 

чутливі та рухові гілки (до м’язів стравоходу) та підходить до гортані, віддавши 

вже майже всі свої чутливі волокна. На рівні нижнього краю перстневидного 

хряща та надалі доверху цей нерв носить назву НГН, чутлива його гілка іннервує 

слизову оболонку нижче рівня голосових складок. Рухова частина НГН вступає в 

гортань позаду від з’єднання малого рожка щитовидного хряща з дугою 

перстневидного хряща та постачає руховими гілками всі внутрішні м’язи гортані, 

за виключенням СТ м’язу. З правої сторони ПГН відходить від блукаючого на 

рівні підключичної артерії, перетинає її, обходить її ззаду, проходить близько до 

купола легені, інколи дуже щільно до плеври,  і направляється вверх по боковій 

поверхні трахеї у трахеостравохідному жолобку. Участь правого поворотного та 

нижньогортанного нервів в іннервації гортані аналогічна лівому нижньому 

гортанному нерву [26, 55]. Лівий поворотний нерв має більшу довжину в 

порівнянні з правим, що, на думку деяких авторів, обумовлює більший ризик його 

пошкодження [269]. Незважаючи на це, проведення рухових імпульсів по обох 

нервах здійснюється одночасно завдяки більшому калібру аксонів лівого нерва, а 

також внаслідок того, що він проходить у більш теплій зоні в зв’язку з близькістю 

до аорти [55]. В рідких випадках нижній гортанний нерв може бути неповоротним 

[214, 92, 39]. Цей анатомічний варіант характерний при правобічному 

розташуванні нерву в менше, ніж 1% випадків і обумовлений ембріологічними 

порушеннями. Поява даного анатомічного варіанту зліва пов’язана з 

транспозицією внутрішніх органів. Незважаючи на незначну розповсюдженість 
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цих випадків, хірургічний ризик пошкоджень нерву в декілька раз (12.9%) вище, 

ніж при наявності поворотного розташування [199, 246, 121]. 

Між ВГН та ПГН існують взаємозв’язки, особливо в ділянці 

міжчерпаловидного м’язу [55, 218]. Крім того, багато дослідників вважають, що 

іннервація гортані не є суворо гомолатеральною, а рухові та чутливі волокна 

переходять через серединну лінію гортані на її протилежну сторону, і деякі м’язи 

гортані іннервуються руховими волокнами як одноіменної, так і протилежної 

сторони [24]. Наявність перехресної іннервації підвищує надійність діяльності 

внутрішньогортанних м’язів при здійсненні, головним чином, дихальної функції 

[55]. Деталізація анатомічних структурно-функціональних особливостей гортані 

представлена в роботах  [218, 114, 160, 187, 145, 252, 67]. 

Центральна регуляція функцій гортані здійснюється на різних рівнях ЦНС. 

Зокрема, Максимов (1987) виділяє бульбарний, діенцефально- мезенцефальний та 

кортикальний рівень центральної регуляції фонації. Незважаючи на тісні 

асоціативні зв’язки нервових центрів регуляції голосоутворення між собою, існує 

чітка диференційна градація функції нервових структур у регулюванні певних 

механізмів та  характеру вокалізації. Так, на бульбарному рівні здійснюється 

безумовна стовбуромозкова регуляція гортані, регуляція роботи рефлекторного 

апарату гортані, забезпечення тонусу внутрішньогортанних м’язів у спокої, 

забезпечення фонації у найбільш елементарному вигляді- крик, розмовний голос у 

обмеженому діапазоні без модуляції та специфічного «забарвлення»;  

діенценфально- мезенцефальному - тонка координація моторної діяльності 

голосового апарату, забезпечення динамічних та ритмічних властивостей голосу- 

сили, втомлюваності, тривалості тону, темпу, розмовної мелодії; кортикальному 

рівні - забезпечення свідомого вольового представлення тонового різновиду 

голосоутворення, продукування високих голосових частот, голосових модуляцій 

розмовного та співочого голосу… (за Шидловською Т. А) [55]. 

 Кортикальні центри, що регулюють діяльність голосового апарату, 

розташовані в передній ділянці лобової частки великих півкуль головного мозку і 

знаходяться в тісному зв’язку з руховими центрами гортані. За даними R.Husson 
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(1960) у здійсненні розмови та співу беруть участь зони кори, які розташовані у 

скроневій і скронево-тім’яній частках де знаходиться слухомовна зона (центр 

Верніке), що забезпечує аналіз мовних звуків, і мовномоторна (центр Брока), яка 

виконує моторну координацію при мовних рухах. Тут також розміщені зони, котрі 

безпосередньо беруть участь у регулюванні продукування музичних звуків [129]. 

Вітальність організму в цілому можлива лише в умовах забезпечення  

адекватної до потреб організму функції дихання, і, відповідно, газового складу 

артеріальної крові як у стані спокою, так і під час фізичного навантаження. В 

безумовній регуляції дихання, окрім відділів дихального центру довгастого мозку, 

приймають участь і інші структури [33, 3, 28]. Особливе значення мають 

структури варолієвого моста, що забезпечують компенсаторно-пристосувальні 

дихальні реакції, отримуючи сигналізацію від хемо- та механо- рецепторів 

дихальних шляхів. Регуляція дихальної функції гортані здійснюється також за 

рахунок складнорефлекторного механізму, що забезпечує сигналізацію з 

рефлексогенних зон гортані до ядер зорового бугра та ділянок кори головного 

мозку та викликає ряд субкортикальних та кортикальних рефлекторних впливів на 

гортань … (за Б. С. Крилов) [24]. Система дихання, включаючи дихальний центр, 

здатна змінювати функціональний стан організму. Безпосередньо, дихальний 

центр в результаті ірадіюючих дихальних імпульсів у верхні та нижні відділи 

ЦНС може впливати на функціональний стан вказаних нервових структур, що 

відображається на перебігу ряду фізіологічних та психофізіологічних функцій 

[30]. 

Анатомічнo – функціональні особливості іннервації внутрішніх м’язів 

гортані визначають діапазон поліетіологічних чинників, що можуть викликати 

порушення рухової діяльності гортані. Велика кількість робіт присвячених 

вивченню молекулярних та гістохімічних особливостей внутрішніх м’язів гортані 

демонструє інтерес науковців у пошуку ефективних механізмів фізіологічної 

репарації ушкодженої морфології та відновленні порушеної функції денервованих 

ларингеальних м’язів.  
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           1.2  Етіологія рухових порушень гортані 

 

Поняття рухових розладів гортані об’єднує захворювання різної етіології, 

при яких часткове (парез) або повне (параліч) обмеження рухомості однієї чи 

обох голосових складок, частини або усієї гортані обумовлює низку клінічних 

проявів як то виникнення порушень функції дихання, голосоутворення та 

ковтання організму різного ступеня вираженості. 

Б.С. Крилов та співавт. [23] дають визначення парезу та паралічу як 

основним видам моторних порушень гортані. 

Параліч чи парез голосових складок може бути білатеральним (двобічним) 

чи унілатеральним (однобічним), центральним чи периферичним, з залученням 

поворотного гортанного нерва, верхньогортанного нерва або обох гортанних 

нервів [212]. Параліч гортані проявляється у вигляді однобічного та двобічного 

порушення роботи м’язів гортані, при якому повністю відсутні природні рухи 

обох або однієї голосової складки [42]. 

Н.С. Конойко та ін. [20] зазначають, що парези та паралічі гортані 

відносяться до органічних розладів рухової функції гортані, що обумовлені 

ураженням рухових центрів чи провідних шляхів, а саме блукаючого нерва та 

його гілок, зокрема поворотного нерва. Водночас, в літературі описані органічні  

центральні та периферичні неврогенні механізми рухових розладів гортані, а 

також  група  міопатичних парезів та паралічів гортані [37, 39, 55, 32].  

И.Максимов [55] численні причини, що викликають паралічі 

ларингеальної мускулатури, описує у складі кількох основних груп наступним 

чином: ушкодження та захворювання нижнього гортанного (поворотного) нерва 

на рівні шийного сегмента; патологічні стани органів грудної клітки; 

базокраніальні синдроми; ідіопатичні випадки. Рухливість голосових складок 

може бути обмежена чи відсутня в результаті патологічного процесу в 
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перснечерпакуватому з’єднанні, при будь- яких процесах, що порушують 

функцію гортанного нерву чи м’язу [218].   

Рухові порушення гортані можуть призводити до стійкого звуження 

просвіту гортані, як наслідок - стенозу гортані паралітичного генезу. На думку  

Ю.Ю Подкопаєва та А.А. Кривопалової [34] при даній патології звуження 

просвіту гортані пов’язано з розладами рухової функції у вигляді зменшення сили 

та амплітуди довільних рухів (парез) чи їх повної відсутності (параліч) внаслідок 

порушення іннервації відповідних м’язів гортані. Автори зазначають, що серед 

хронічних захворювань голосового апарату частка паралічів складає 29,9%, і 

кількість хворих з даною патологією протягом останніх років не має тенденції до 

зменшення [34, 7]. За даними  Рябова М.А. стенози гортані паралітичного генезу 

становлять близько 36,0% випадків від загального числа хронічних стенозів 

гортані, що окреслюється різними авторами як відносно рідка патологія, яка 

складає 7,7%  від загального числа отоларингологічних хворих [41, 12, 212]. 

В роботах більшості авторів вказується, що найчастішою причиною 

периферичних рухових порушень гортані є хірургічна травма поворотних 

гортанних нервів в ході операцій, насамперед, з приводу захворювань 

щитоподібної залози [19, 216, 107, 68, 102, 276, 12]. Факторами ризику ушкоджень 

поворотних гортанних нервів при патології щитоподібної залози є: тотальна 

тіреоїдектомія, об’ємний зоб, рак щитоподібної залози з екстратиреоїдним 

поширенням пухлини, недосвідченість хірурга, варіабельність топографії 

поворотних гортанних нервів [199]. 

Зазначені в літературі показники хірургічної травми гортанних нервів є 

досить варіабельними. В роботі Сhun et al. [93] показник післяопераційного 

паралічу голосових складок становить від 0,77 [74] до 13,3% (Roy, 1956) випадків  

ускладнень  тиреоїдектомії.  Частота ушкоджень поворотних гортанних нервів 

при доброякісних процесах щитоподібної залози становить, за різними даними, 

від 0,3% до 15,1% [212, 12].  Деякі автори зазначають, що показник пошкоджень 

гортанного нерва при тиреоїдектомії може досягати до 28,3% [20]. За даними 

вітчизняних авторів Ю. Н. Таращенко та М. Ю.  Болгова  частота ушкодження 
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поворотного гортанного нерва становить від 4,1% до 5,16% - у вигляді 

транзиторного парезу, від 1,3% до 2%- постійного парезу. [44]. Цей показник 

значно зростає при повторних хірургічних втручаннях, злоякісних 

новоутвореннях, виконанні тиреоїдектомії з серединною дисекцією лімфатичних 

вузлів шиї і становить у таких випадках від 13% до 50%- зазначають [279, 44]. 

Зниження частоти випадків паралічів голосових складок останні десятиріччя 

пояснюється впровадженням методів ідентифікування ПГН в ході тиреоїдектомії 

[93, 209, 215]. Вітчизняні та закордонні автори акцентують, що на сучасному етапі 

розвитку ендокринної хірургії більшість хірургів намагаються проводити 

маніпуляції на щитоподібній залозі з візуалізацією паращитоподібних залоз та 

ПГН ad oculus, а також за допомогою ектрофізіологічного інтраопераційного 

моніторингу поворотного гортанного нерва та зовнішньої гілки 

верхньогортанного нерва [44, 158, 98, 70, 203, 39]. Однак, стабільна тенденція до 

зростання числа хворих з новоутвореннями щитоподібної залози, показника 

поширеності раку щитоподібної залози серед населення України після аварії на 

Чорнобильській АЕС обумовлює збільшення числа хворих з паралітичними 

стенозами гортані в нашій країні [25]. Незважаючи на вдосконалення хірургічних 

методик лікування захворювань щитоподібної залози значного зменшення числа 

хворих з парезами та паралічами гортані не спостерігається [7, 8].          

В меншій мірі поява рухових розладів гортані пов’язана з недоліками 

судинної, спінальної, торакальної хірургії та хірургії основи черепа [227]. 

Анатомічні особливості розташування ПГН розширюють перелік 

патологічних станів, які можуть обумовити його пошкодження чи ураження: 

аневризма аорти, розширення серця, ексудативні та адгезивні перикардити та 

плеврити, медіастинальні пухлини та збільшені лімфатичні вузли, рак стравоходу, 

рак щитоподібної залози, лімфаденіти та пухлини шийних лімфатичних вузлів та 

ін. [55].  

В ряді випадків виникнення білатеральних рухових порушень гортані 

пов’язане з розладами центральної регуляції нервово-м’язового апарату гортані. 

Як правило, центральні паралічі і парези гортані білатеральні. Центральні паралічі 
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виникають внаслідок ураження структур головного мозку (кори, моста, 

довгастого мозку) і відповідно поділяються на кортикальні, бульбарні, 

стовбуромозкові та ін. Центральні паралічі розвиваються внаслідок порушення 

функції або ураження патологічним процесом відповідних зон ЦНС (пухлини, 

інсульти, крововиливи, склероз, травми та ін.) Вони можуть бути і 

функціональними - внаслідок різних порушень біоелектричної активності 

головного мозку. Поява даних порушень може свідчити про розлади ЦНС, такі як 

Арнольд-Кіарі мальформація, cірингомієлія [64], бічний аміотрофічний склероз 

[251], прогресуючий бульбарний параліч [76, 111]. Рухові розлади гортані можуть 

бути одними з клінічних проявів хвороби Паркінсона [280, 281]. 

Рівень дорожнього травматизму в результаті дорожньо-транспортних 

пригод істотно впливає на збільшення частоти випадків білатеральних рухових 

порушень  гортані.     

Вроджений характер порушень рухової іннервації гортані в результаті 

пологової травми може мати транзиторний характер, або при тракційному 

механізмі пошкодження поворотного гортанного нерва  впливати на збільшення 

частоти випадків білатерального параліча голосових складок y новонароджених 

[185].  Вроджений білатеральний параліч голосових складок може мати місце при 

наявності хромосомних та генних аномалій, в тому числі хворобі Шарко — 

Мари — Тута [236,152]. 

Унілатеральний параліч голосових складок у недоношених дітей частіш за 

все має ятрогенний характер, в порівнянні з вродженими випадками, наприклад, 

при Арнольд-Кіарі мальформації [232]. Парез лівої голосової складки 

визначається у 41,2% недоношених дітей після хірургічного лікування відкритого 

артеріального протоку [15,16]. За даними літератури частота парезу лівої 

голосової складки у дорослих, що в анамнезі мають хірургічне закриття 

артеріального протоку в період новонародженості досягає 67% випадків 

прооперованих [15, 245]. 

Ідіопатичні випадки також слід розглядати як існуючу проблему 

визначення етіологічного фактора порушень рухливості голосових складок. 
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Ідіопатичні паралічі гортані є однією з найбільш частих причин при однобічних 

порушеннях рухливості голосових складок за даними [237, 241, 120, 255, 258, 259, 

209, 91]. Однак, існують розбіжності стосовно патофізіології ідіопатичних 

паралічів гортані. Припускається, що вірусні інфекції, та обумовлені ними 

нейрогенні порушення пояснюють розвиток ідіопатичних паралічів гортані. 

Нерідко у подібних випадках мова йде про токсичне, інфекційне чи хімічне 

ураження - пряме чи таке, що розвивається за механізмом ішемії і відповідно 

набряку невролеми, аналогічно ідіопатичним паралічам лицьового нерва [55]. 

Авторами наголошується необхідність виключення аутоімунних нервово - 

м’язових захворювань у пацієнтів з ознаками рухових порушень гортані, зокрема 

міастенії gravic, що маскується від виглядом ідіопатичних парезів чи паралічів 

голосових складок [184, 126, 118, 161, 273]. Прояви ларингеальної міастенії 

можуть бути ізольовані або виявлятися на фоні інших системних проявів 

міастенії. Дана патологія обумовлює порушення нервово-м’язової передачі, що 

пов'язано з ушкодженням ацетилхолінових рецепторів постсинаптичної мембрани 

поперечно-смугастих м'язів специфічними комплементфіксуючими антитілами. 

Описані випадки ларингеальних рухових порушень, що мають місце при 

наявності у хворого системного червоного вовчаку [127,131]. 

Міогенна дисфункція гортанних м’язів також може спричинити порушення 

рухливості голосових складок. Такі розлади як амілоїдоз, міозит, м’язова атрофія, 

м’язова дистрофія та інші можуть викликати ураження гортанних м’язів [218]. 

Амілоїдоз як генералізоване системне порушення білкового обміну, також  може 

вражати гортань [195, 262, 71]. Утворенням та відкладанням у тканинах 

специфічного глікопротеїну — амілоїда, що є аморфною субстанцією, на зразок 

желатину, призводить до ущільнення гортанних м’язів і обмежує рух голосових 

складок.  

Міопатичні  форми парезів та паралічів гортані також можуть виникнути 

внаслідок напруженої голосової роботи, грипу, ГРВІ, тривалої інтубації, тяжких 

інфекційних захворювань (тиф, дифтерія та ін.), а також вродженої слабкості 

гортанних м’язів. И. Максимов [27] паретичні стани м’язів при гострих запальних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%BC%27%D1%8F%D0%B7%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%BE
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станах ларингеальної слизової оболонки пояснює, спираючись на закон Stokes, 

згідно з яким у м’язах, розташованих під слизовою оболонкою, ураженою 

запаленням, обов’язково розвивається парез. 

Рухові порушення гортані також можуть бути наслідком  патологічного 

процесу в черпакоперснеподібному суглобі [208, 210, 277]. Ю.С. Василенко 

зазначає, що поєднання великого обсягу рухів в черпакоперснеподібному суглобі, 

відносна слабкість його суглобної сумки і малі розміри косо розташованих 

суглобних поверхонь  роблять цей суглоб дуже вразливим до травмування під час 

різних маніпуляцій в гортані. Вивихи, підвивихи черпакуватого хряща 

викликають обмеження рухливості, а при анкілозі- повну нерухомість голосової 

складки, тобто призводять до розвитку паралічу голосової складки і стійкого 

порушення голосової функції [55, 2]. 

Порушення в черпакоперснеподібному з’єднанні можуть бути наслідком 

запальних процесів в суглобовій порожнині, спричинених ревматоїдним 

артритом, подагрою, іншими артритами, травмою, вивихом черпакуватого хряща 

при проведенні ендотрахеальної інтубації (зміщення інтубаційною трубкою), 

хірургічним втручанням в зоні розташування хряща [196,194, 218, 83, 107].   

Приведені вище  дані дозволяють розглядати парези та паралічі гортані як 

поліетіологічну патологію, що часто розвивається на тлі інших захворювань.  

Приведені дані яскраво ілюструють діапазон можливої суміжної патології, яка 

прямо чи опосередковано може ускладнювати клінічний перебіг порушень, що 

виникають та тлі рухових розладів гортані. В зв’язку з цим виникає  необхідність 

оцінювання не тільки ларингеальних, а й екстраларингеальних змін, які мають 

місце при парезах та паралічах гортані. 
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1.3. Клініка, сучасні методи діагностики та принципи лікування 

рухових порушень гортані 

 

Однобічний (унілатеральний) або двобічний (білатеральний) характер 

виникаючих порушень рухомості голосових складок, положення голосових 

складок в статичному та динамічному режимах функціонування гортані визначає 

появу та вираженість основних клінічних проявів при парезах та паралічах 

гортані, а саме: диспное, дисфонію та дисфагію.  

Унілатеральний параліч голосових складок може стати причиною  

непрацездатності особи. Автори зазначають про появу захриплості та аспірації 

при ковтанні у даної категорії хворих [68, 130, 258, 259, 260]. Виникаюча 

дисфонія поєднана з придиханням, слабкістю голосу. Виникнення дисфагії 

пояснюють максимально аддукторним (латеральним) положенням паралізованої 

складки або/та втрати сенсорної чутливості гортані [177,197]. 

Білатеральні рухові порушення призводять до звуження просвіту 

дихальної щілини та зменшення прохідності дихальних шляхів, обмеження 

фізичної активності особи, можуть являти собою життєзагрожуючий cтан, що 

потребує невідкладного хірургічного втручання у більше, ніж 50% пацієнтів [282, 

278].  

Клінічна картина серединних стенозів гортані характеризується 

синдромом Gerhardt (1863), який включає в себе постійну задишку з 

систематичними кризами, особливо при фізичному навантаженні та під час сну 

(стридорозний храп), незмінений голос [35, 45]. 

У хворих з білатеральними парезами та паралічами гортані визначається 

диспное та інспіраторний стридор [139, 216]. Як описують автори вираженість 

задишки та характер скарг залежить від ширини глотісної щілини, маси тіла 

людини, наявності супутньої патології та повсякденної фізичної активності особи 

[216, 261, 142] Так, за даними [142, 216, 72, 151, 222] від 4 до14% хворих з 

білатеральними руховими розладами гортані є компенсованими і не потребують 
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хірургічного лікування, хоча деякі з них через роки можуть зазнавати 

декомпенсації і хірургічне лікування стає неминучим. 

Поширеність симптому дисфагії та основні патофізіологічні механізми, що 

лежать в основі порушень ковтання при рухових розладах гортані є досі 

невивченими [88]. За даними зарубіжних авторів, при фіброоптичному 

ендоскопічному дослідженні акту ковтання у хворих з унілатеральними руховими 

розладами гортані дисфагія супроводжується аспірацією, що може визначатися 

до, протягом та після фарингеальної стадії ковтання [182]. Не менш значущим є 

розвиток фарингеальної слабкості та зниження рецепторної чутливості слизової 

оболонки гортані у даної категорії хворих [103,243]. 

Діапазон виникаючих порушень функції дихання, голосоутворення, 

ковтання та інших екстраларингеальних проявів обумовлює складну клінічну 

картину захворювання при рухових порушеннях гортані та диктує залучення 

широкого переліку діагностичних методик та технік, що є рекомендованими 

різними авторами, клініцистами та дослідниками. В отоларингологічній практиці 

використовується ціла низка діагностичних методик, що застосовуються при 

білатеральних та унілатеральних парезах та паралічах гортані. Традиційними 

залишаються проведення загального оториноларингологічного огляду, збір 

анамнезу та скарг хворих. 

Особливого значення при діагностиці та лікуванні патологічних станів 

останні роки набуває збереження та забезпечення адекватного рівня якості життя 

пацієнта. Низка авторів надає великого інформативного значення оцінюванню 

якості життя хворих, що мають ознаки хронічних захворювань дихальних шляхів, 

патології голосу та ковтання, шляхом застосування різноманітних опитувальників 

[90, 134, 99, 207, 136, 239, 117, 233, 93]. 

Європейське товариство ларингологів рекомендувало до внесення в 

базовий протокол обстежень пацієнтів з хворобами, пов’язаними з порушеннями 

голосу, застосування стандартизованого інтерв’ювання як доповіді (patient-

reported outcome measure) хворого стосовно наслідків хвороби, застосованого 

лікування та забезпечення якості його життя [100, 137]. На  думку Е.А. Филатовой 
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[46], будь-які розлади голосу негативно відбиваються на якості життя хворих. 

Однак, вираженість цих процесів різна і визначається патологічним процесом в 

гортані. Для оцінки якості життя пацієнтів з порушеннями голосоутворення 

широко використовується спеціально розроблений опитувальник VHI, 

запропонований у 1997 р. B.Jacobson et.аl. [134]. Тест має також модифікації, 

запропоновані для різних країн та різних контингентів [180, 244, 82, 178, 247, 

221]. 

В багатьох роботах представлено результати застосування опитувальників 

якості життя хворого як одних з критеріїв визначення ефективності проведеного 

лікування парезів та паралічів гортані  [69,181, 276, 239, 112, 117, 174].  

Незважаючи на неодноразові спроби  висвітлення якості життя пацієнтів з 

унілатеральними та білатеральними розладами гортані поширеність та 

співвідношення вираженості симптомів дисфагії, дисфонії та диспное та, як 

результат, варіанти виникаючих обмежень життя пацієнта є досі невивченими. 

Вітальність організму в цілому можлива лише в умовах забезпечення  

адекватної до потреб організму функції дихання, і, відповідно, газового складу 

артеріальної крові як у стані спокою, так і під час фізичного навантаження. В 

залежності від тяжкості стенозу та вираженості ознак декомпенсації дихання 

практично прийнято розрізняти три стадії порушення дихання (Ундриц В. Ф., 

1950): стадію компенсації (субкомпенсації) стенозу, стадію декомпенсації та 

стадію задухи [38]. Автори зазначають, що клінічний перебіг гострих та 

хронічних стенозів відрізняється. Дихальні порушення при хронічному стенозі 

наростають повільно, поступово підключаються усі можливі компенсаторні 

механізми організму. Хворі з хронічними стенозами гортані іноді довготривало 

перебувають в стадії компенсації з таким просвітом дихальної щілини, гостре 

формування якої неминуче призвело б до швидкої декомпенсації [38]. Нерідко 

відмічається невідповідність між шириною голосової щілини та відчуттям нестачі 

повітря у хворого  [61]. 

Nelson J L, Woodson G E [183] досліджуючи можливу проблему обструкції 

дихальних шляхів при однобічних парезах та паралічах гортані визначають 
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аритеноїдний пролапс та надмірне приведення паралізованої голосової складки як 

головні механізми порушень дихання у даної категорії хворих. 

З середини 50 – х років минулого століття для об’єктивної оцінки функції 

зовнішнього дихання стала застосовуватись спірометрія [61]. При аналізі 

спірограми рекомендованим є вивчення об’ємних, швидкісних характеристик, а 

також показників легеневої вентиляції [170]. Водночас, традиційні об’ємні 

показники спірограми малокорисні при обстеженні пацієнтів з двобічними 

паралічами гортані [61, 36, 149]. У даної категорії хворих інформативним є 

дослідження швидкісних показників, а саме PEF та PIF. Вивченню аеродинаміки 

повітряного потоку при білатеральному парезі гортані присвячена робота Gokcan 

M. K. еt al. [112]. PIF розглядається рядом авторів як критичний індикатор 

порушень дихання у даної групи хворих [61, 274]. Mueller et al. [174] 

продемонстрували зміни швидкісних показників PEF та PIF у хворих з 

білатеральним паралічем гортані до та через 1, 3, 6 місяців застосування 

ларингеального пейсмейкера. 

Незважаючи на велику кількість робіт, що декларують порушення дихання 

у хворих з парезами та паралічами гортані відсутні об’єктивні систематизовані 

дані та їх інтерпретування, що характеризують порушення в роботі дихальної 

системи з урахуванням патофізіології аеродинамічних умов при наявності 

обмеження чи відсутності рухомості голосових складок. В літературі недостатньо 

інформації, яка висвітлює особливості фонаційного дихання хворих з парезами та 

паралічами гортані. Фонаційне дихання відноситься до групи утрудненого 

дихання, при ньому створюється дуже високий імпеданс протікання, що затримує 

переміщення повітря, підвищуючи підглотисний тиск і призводить до 

вимушеного вдиху (інспірації). Основне навантаження при фонації, здійснюється 

під час видиху, який набуває особливого характеру [55, 14].  

Також визначається брак інформації стосовно фізичної адаптованості 

пацієнтів з руховими розладами гортані при різних ступенях вентиляційних 

порушень. На даний час для оцінки толерантності хворих з захворюваннями 
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дихальної системи до фізичних навантажень рекомендованим є проведення  

функціональних проб [248, 62, 27a]. 

Порушення голосу, його сили, висоти, виразності, тембру є одним з 

беззаперечних клінічних проявів рухових розладів гортані [94, 224, 241]. При 

парезах та паралічах гортані ступінь порушення голосової функції може бути 

різноманітною - від легкої захриплості до афонії. В роботі Павлика Б.І. [35] 

зазначається, що при серединному положенні голосових складок більш страждає 

дихання, а чим далі складка відведена в сторону, тим вираженіше страждає голос, 

хоча така залежність спостерігається не завжди. Іноді настає стоншення, атрофія, 

провисання голосової складки, і тоді навіть при серединному її положенні голос 

страждає значною мірою. Автор наголошує, що реабілітація порушених функцій 

гортані при паралітичних стенозах відзначається великою складністю, оскільки 

при денервованій гортані дихальна та голосоутворююча функції знаходяться у 

стані суперечності і вимагають для їх вирішення різних по суті й спрямованості 

методів.     

На думкуW. Seidner, T. Nawka T [224], діагностика захворювань гортані, 

що супроводжуються порушенням голосоутворення, повинна базуватись на 

багатовимірному оцінюванні голосу, що включає об’єктивні та суб’єктивні 

методи дослідження. 

А. Шкеловська, А. Вакарова, Г. Скаржински [50] вважають, що вивчення 

питань голосоутворення потребує грунтовного комплексного підходу до 

діагностики та лікування. 

Європейським ларингологічним товариством затверджено 5 основних 

категорій основного протоколу оцінювання голосу: слухова перцептивна оцінка 

голосу, ларингоскопія або ларингостробоскопія, акустичний аналіз та профіль 

діапазону голосу, аеродинамічний аналіз, суб’єктивна оцінка якості голосу [100].  

В фундаментальній роботі авторів Kendall K. A. & Leonard Rebecca (2010) 

присвяченій функціональним методам візуалізації гортані висвітлюється шлях 

модифікації та удосконалення технічних особливостей різноманітних методів 

дослідження гортані від непрямої ларингоскопії до високошвидкісної цифрової 
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обробки зображень ларингоскопічної картини. На сьогодні методами візуалізації 

гортані, що дозволяють безпосередньо досліджувати вібраторні характеристики 

голосових складок є відеостробоскопія, відеокімографія та високошвидкісна 

відеоендоскопія [144]. 

Багато авторів вважають відеоларингостробоскопічне дослідження одним з  

важливих об’єктивних  методів дослідження рухів голосових складок [2, 55, 66, 

224]. Отримання збільшеного і чіткого зображення за допомогою 

відеоларингоскопії і відеоларингостробоскопії, в тому числі і мультимедійної,  

збереження та архівування даних значно полегшило динамічне спостереження  [2, 

55, 40, 14, 39, 56, 27, 31, 50, 87, 94, 204, 224]. 

За даними літератури, діагноз парез гортані у 89% випадків cтавиться 

ларингологами на основі отриманих відеоларингоскопічних даних, з них у 81%  

випадків з урахуванням стробоскопічних ознак [109]. 

Ларингоскопічними та стробоскопічними діагностичними ознаками  

парезу голосових складок є: повільний / млявий рух голосових складок; 

обмеження приведення голосових складок; обмеження відведення голосових  та 

ознаки дегенерації голосових складок (знижений тонус голосових складок) [109, 

240, 241, 211, 234, 143, 122]. 

P. Woo, T. Isseroff [262] описали необхідність врахування порушеної 

конфігурації (стоншення, вкорочення, ввігнутість) голосових складок при парезах 

гортані. Дослідженню характеру порушень слизової хвилі та вібраторної 

асиметрії при парезах голосових складок присвячена робота [238].     

Також автори зазначають про існуючі розбіжності при інтерпретуванні 

результатів ларингостробоскопічного обстеження, що потребує систематичного 

підходу до обрання необхідних для визначення ларингостробоскопічних 

показників та до їх аналізу при проведенні обстеження хворих з парезами та 

паралічами гортані [109, 133].    

Ю.С.Василенко рекомендує під час проведення ларингостробоскопічного 

обстеження звертати увагу на такі показники: 1) наявність чи відсутність 

фонаторних коливань голосових складок; 2) рівномірність коливань по амплітуді і 
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частоті; 3) особливості змикання (повне, неповне); 4) форма голосової щілини при 

неповному змиканні (у вигляді вузької смужки, витягнутого овалу, трикутника та 

ін.); 5) характер коливань (енергійний, напружений, млявий, послаблений); 6) 

наявність чи відсутність стробоскопічного “комфорту” (позитивний чи 

негативний); 7) наявність чи відсутність зміщення слизової оболонки по вільному 

краю голосових складок [2]. 

На думку Simpson and Cheung [226], при підозрі на білатеральні рухові 

порушення гортані повинні застосовуватись фіброоптична ларингоскопія 

(Kоufman, 1995), відеоларингостробоскопія (Koufman, 1995), LEMG (Weddel et al., 

1944; Golseth, 1957),  КТ та МРТ. 3D вимірна спіральна КТ може застосовуватись 

для відтворення стереоскопічного зображення гортані до та після застосування 

хірургічного лікування унілатеральних паралічів та парезів [125]. 

Benninger et al (1994), Koufman et al (2001) зазначають, що на відміну від 

КТ та МРТ досліджень, які зазвичай використовуються у випадках нез’ясованої 

етіології рухових порушень гортані, фіброоптична ларингоскопія та 

відеоларингостробоскопія являють собою стандарт діагностики при парезах та 

паралічах гортані [72]. 

Низка авторів надає великого значення для діагностики порушень 

голосоутворення акустичному аналізу голосового сигнала та стробоскопічному 

дослідженню гортані [55, 115, 128, 176, 43, 50, 59, 60]. Об’єктивні методи 

дослідження якості голосу грунтуються на запису фонетограми, спектрограми 

голосу та проведенні аналізу його акустичних характеристик [94, 224, 241, 57, 10].   

Останні роки широкого розповсюдження набуває застосування цифрової 

автоматичної обробки мовленневого сигналу з використанням спеціальних 

програмних продуктів (Computerized Speech Lab, Cspeech, EZ Voice, Dr. Speech 

тощо).  Висока ефективність програми «Praat» у вивченні акустичних параметрів 

голосового сигналу, особливостей основного тону, гучності звукового сигналу  

дозволяє використовувати її  в клінічній практиці при захворюваннях голосового 

апарату [94, 241, 224, 4, 5]. 
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В.В. Коротченко та Д. В. Дехтярева зауважують в своїй роботі, що 

більшість літературних джерел присвячена вивченню лише окремих параметрів 

голосу, таких як частота основного тону (ЧОТ), ЧМФ, сила голосу та тональний 

діапазон [21, 10]. Водночас, за даними літератури, останнім часом значного 

поширення набуло дослідження акустичних показників Jitter та Shimmer у хворих 

з порушеннями голосу [4, 60, 68, 101, 115, 118, 190, 224,  22]. 

Аналіз  літературних даних свідчить про брак даних, що відображають 

акустичну картину фонаторної функції у хворих з парезами та паралічами гортані. 

На думку А. Ю. Юрков [60], акустичний аналіз необхідний для кількісної 

характеристики якості голосу пацієнтів з паралітичним стенозом гортані, що 

особливо важливо для встановлення діагнозу та оцінювання результатів 

проведеного лікування.  

Широкого застосування набувають електрофізіологічні методи 

дослідження. B останній час інтерес дослідників привертає до себе вивчення 

порушень периферичного нейромоторного апарату внутрішніх м’язів гортані, що 

стало можливим завдяки електроміографії з застосуванням голкових електродів 

[122, 132, 140, 141, 219, 253]. На думку багатьох авторів, клінічне застосування 

електроміографічного дослідження нервово-м’язoвого апарату гортані з 

застосуванням голкових електродів є важливим та в деяких випадках рутинним  

методом в діагностиці та лікуванні  периферичних  уражень нейромоторного 

апарату гортані [254, 217, 220, 225, 226, 235, 191, 169, 141, 95, 96, 104, 80].       

LEMG – електрофізіологічний метод реєстрації та вивчення біоелектричної 

активності м’язів в спокої та при їх довільному скороченні. Даний метод  

обстеження разом з клінічними даними дозволяє вирішити ряд діагностичних 

задач: підтвердити наявність та диференціювати причини рухових розладів 

(нейрогенні, артрогенні, міогенні); встановити локалізацію ураження, визначити 

ступінь вираженості порушених функцій, визначити характер денерваційно- 

реіннерваційного процесу в м’язах в умовах формування компенсаторної 

іннерваціі, дозволяє точно прослідкувати всі етапи розвитку та ступінь 
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вираженості денерваційного процесу в м’язах, здійснювати контроль у процесі 

лікування.  

Автори рекомендують застосування ларингеальної ендоскопії та/або 

електроміографії з метою диференціації білатеральної фіксації аритеноїдних 

хрящів та власне нейрогенної природи білатерального паралічу голосових складок 

при визначенні плану лікування хворогo [106, 132, 140, 216, 220]. 

В роботах деяких авторів (Hausmanova-Petrusewicz, Jedrzedowska, 1971; 

Б.М. Гехт, Л.Ф. Касаткина, 1977) електроміографічні методи обстеження 

відносять до найбільш інформативних об’єктивних методів в діагностиці рухових 

розладів, що пояснюється співпадінням у 90% спостережень результатів 

дослідження з даними, отриманими при морфогістохімічному обстеженні 

біоптатів м’язів [6].  

З 2010 року Європейським ларингеальним товариством створена робоча 

група нейроларингологів з метою врегулювання виникаючих питань методології, 

інтерпретування та клінічного застосування LEMG [80, 253, 254]. 

Виходячи з градації пошкоджень периферичних нервів з врахуванням 

патогістологічних змін, запропонованої H. J. Seddon (1954), виділили три типи 

порушень цілісності нерву: нейропраксія, аксонотмезис, нейротмезис [39]. 

Ступінь вираженості паретичних змін м’язів гортані та строки можливого 

відновлення рухомості голосових складок залежать від ступеню денервації 

гортані [39, 204]. В літературі описаний феномен ларингеального синкінезису, 

відповідно до якого аксони, що відновлюються після травми та попередньо 

іннервують привідні м’язи, в результаті можуть іннервувати відвідні м’язи, і 

навпаки [96, 264, 143, 186, 281, 84, 68, 189, 159, 168, 150]. Автори зазначають, що 

LEMG дозволяє підтвердити наявність патологічної синкінетичної реіннервації 

м’язів [166, 159, 150, 84]. 

S.M. Rickert et al. [206] вказують, що дані LEMG можуть розглядатися як 

прогностичний критерій, що дає змогу раннього застосування статичного методу 

хірургічного лікування парезу чи паралічу гортані. 
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В роботах авторів визначається розбіжність стосовно точності прогнозу 

відновлення функції нерву за даними електроміографії, що коливається від 12,8% 

до 90% [227, 193, 175, 171, 108]. 

За даними M.C. Munin et al. [175] результати досліджень демонструють у 

40% обстежуваних з парезами та паралічами гортані точність прогнозування 

відновлення рухомості голосових складок за даними LEMG. 

Chen-Chi Wang et al. [259] вважають, що LEMG є клінічним 

прогностичним методом обстеження при унілатеральних паралічах гортані та 

рекомендована до проведення не раніше ніж 2 місяці від появи симптомів 

захворювання. Автори підкреслюють в своїх роботах прогностичну значущість 

ларингеальної електроміографіїї [259, 283, 231, 234, 235, 206, 91].   

A. Blitzer et al. [80] дають оцінку LEMG дослідженню гортані як золотому 

стандарту, що демонструє параліч голосових складок, водночас, його дані не 

можуть розглядатися як ті, що відображають прогноз захворювання. 

Автори S.S. Chandrassekhar, G.W. Randolf, M. Seidman [89] зазначають, що   

LEMG може виконуватись як моніторинг стану гортані під час операцій на 

щитоподібній залозі. 

За даними електроміографії гортані S. Akbulut et al [66] встановили, що у 

більше половини хворих з поліпами голосових складок визначалася наявність 

електроміографічних ознак парезу голосових складок. 

W.H. Chang et al. [91] досліджували електроміографічну картину при 

унілатеральних паралічах голосових складок, що мають ідіопатичний та 

ятрогенний генез та виявили значні кількісні відмінності електроміографічних 

характеристик при дослідженні ларингеальних м’язів. 

Деякі автори, навпаки, піддають сумніву точність електроміографії у 

визначенні ступеню парезу гортані, наголошують про технічну складність 

виконання електроміографічного обстеження та інвазивність даного методу [20]. 

Також багатьма авторами зазначається, що LEMG дослідження проводять 

не лише з діагностичною метою, а також для навігації при здійсненні ін’єкцій 
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ботулотоксину та гіалуронової кислоти в ларингеальні м’язи [78, 79, 81, 140, 259, 

256, 257, 258].     

Розлади голосу при парезах гортані пов’язані не тільки з порушеннями 

рухливості голосової складки, але й з ураженням рецепторів гортані, при якому 

утруднюється чи стає неможливим регулювання голосової функції [20]. На думку 

Н.С. Конойко, Л.П. Майорова, С.Г. Качанова [20] об’єктивним показником 

ступеня ураження нервово-м’язoвого апарату гортані при парезі є коефіцієнт 

акомодації, що визначається при електрофонопедичній стимуляції.  

Багато авторів визначають роль функціонального стану нервової системи в 

розвитку порушень голосу [2, 55, 50, 51, 52, 53, 54, 14]. Дослідження 

функціонального стану ЦНС за даними ЕЕГ, проведені Т.А. Шидловською 

(1993,1998) у хворих на функціональні розлади голосоутворення, доводять 

важливе значення центральних механізмів регуляції для здійснення фонаторної 

функції [51, 54]. Для здійснення діяльності голосомовної функціональної системи, 

зважаючи на її складну багатокомпонентну організацію, необхідний достатньо 

високий рівень активності як автономного, так і центрального контуру регуляції 

[55]. Автор рекомендує при обстеженні пацієнтів із захворюваннями голосового 

апарату проводити дослідження функціонального стану центральної нервової 

системи шляхом електроенцефалографії. 

В роботі М. Шемлі [50] було вивчено стан біоелектричної активності 

головного мозку за даними EEГ у хворих на функціональну гіпотонусну 

дисфонію з різним ступенем розладів діяльності голосового апарату та наявністю 

ускладнень і показані певні залежності.  

Однак, в літературі нами не знайдено інформації, що стосується вивчення 

особливостей функціональної активності центральної нервової системи у хворих з 

парезами та паралічами гортані.    

Лікування парезів та паралічів гортані є непростим завданням. 

Запропоновані численні методики хірургічного лікування  білатеральних  рухових 

порушень гортані, що лежать в основі розвитку хронічних паралітичних стенозів 

гортані, вирішують, в першу чергу, питання забезпечення  надходження повітря 
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до нижніх дихальних шляхів. Серед хірургічних втручань застосовують 

трахеостомію, статичні та динамічні хірургічні методи [216]. 

В останні роки все більшого розповсюдження набуває застосування 

ендоскопічних підходів у здійсненні ендоларингеальних хірургічних методів 

лікування паралічів гортані, що дає можливість у більшості випадків уникнути 

виконання трахеостомії у даної категорії хворих. Велика кількість робіт 

присвячена впровадженню різноманітних ендоскопічних технік хордотомій, 

резекції черпалоподібного хряща, латерофіксації [216, 157, 267, 268, 113,179, 239, 

266, 274, 117, 73, 97].  Водночас, наслідком проведених статичних ендоскопічних 

оперативних втручань, є порушення голосу різної вираженості, а також 

неможливість фізіологічно скоординованого підтримання виконання функції 

дихання, фонації та ковтання. N. Sapundzhiev et al [216] зазначають, що ці 

хірургічні техніки є незворотніми і призводять до нефізіологічних структурних 

змін ендоларингеальних структур, викликаючи порушення фонаторної функції 

гортані. На думку авторів вищеперераховані паліативні підходи у лікуванні 

паралічів гортані не можуть забезпечити динамічний профіль притаманний 

нормальному функціонуванню гортані [267, 173, 84]. 

Більшість авторів вказує на те, що питання забезпечення прохідності 

дихальних шляхів повинно бути збалансовано з питанням забезпечення якості 

голосу у хворих з білатеральним паралічем гортані [63, 69,107, 112, 113, 117, 181].     

В контексті пошуку більш фізіологічно обґрунтованих методів лікування 

цікавим є роботи авторів щодо вивчення гістологічних змін в тканинах в ділянці 

голосової складки, яка підлягала ендоскопічний хордотомії  чи хордектомії [124]. 

Також в літературі зустрічаються праці присвячені застосуванню ін’єкцій  

ботулінічного токсину в TA та РCA м’язи при лікуванні білатеральних рухових 

розладів гортані [150, 192,107]. 

Динамічні оперативні втручання, що включають реіннерваційні методики 

не є широко впровадженими, що пов’язано з нестабільними позитивними 

результатами, обумовленими спонтанною синкінетичною реіннервацією гортані 

[163, 68,146, 164, 154].  
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Особливості реіннерваційних методик при унілатеральному та 

білатеральному ураженні поворотного гортанного нерву, верхньогортанного 

нерву описані в роботі J.P. Marie et al. [164], присвяченій питанням хірургії 

гортані та трахеї. 

На думку D.L. Zealer et al. [283], стимуляція денервованих м’язів 

сприятиме селективній реіннервації, перешкоджатиме спонтанному синкінезису 

та забезпечить відновлення функції м’язу. M.B. Мarina et al. [165] наголошує на 

брак інформації, що стосується результатів селективної реіннервації гортані і 

необхідності врахування анатомічних особливостей іннервації РСА м’язу при 

виконанні даного втручання. 

При унілатеральних парезах та паралічах гортані серед методів 

хірургічного лікування розрізняють ін’єкційну аугментацію з застосуванням  

аутологічного жиру, мікронізованої людської безклітинної дерми, синтетичного 

кальцію-гідроксиапатиту, гіалуронової кислоти, гомологічного колагену, а також 

модифікації медіалізуючої тиропластики, аддукції черпакуватого хряща [172, 162, 

167, 197, 205, 153, 119, 249, 250, 260]. 

На сьогоднішній день звертають на себе увагу роботи присвячені 

впровадженню застосування ларингеального медичного девайсу – пейсмейкеру, 

що забезпечує електронейростимуляцію PCA м’язу [155,173, 174].  

Незважаючи на велику кількість робіт присвячених хірургічному 

лікуванню парезів та паралічів гортані в літературі відсутні чіткі рекомендації 

стосовно переліку діагностичних методик необхідних до застосування з метою 

оцінювання статусу пацієнта з руховими порушеннями гортані. Суперечливими є 

думки різних авторів стосовно найбільш ефективного методу хірургічного 

лікування паралічів гортані, незважаючи на загальну тенденцію до застосування 

мінімально інвазивних методів лікування. Також в літературі недостатньо 

інформації стосовно інтегрованої оцінки функцій гортані в до- та 

післяопераційному періоді при застосуванні різних технік та методик лікування, 

відсутні чіткі критерії оцінювання тяжкості порушених функцій гортані.  
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           1.4. Обговорення даних літератури  

          

Огляд літератури присвячений проблемі парезів та паралічів гортані 

засвідчує широке коло питань, що постають в сучасній медицині, незважаючи на 

появу  інноваційних методів діагностики та лікування рухових розладів гортані.            

Ретельне вивчення та аналіз анатомії та топографії гортанних нервів, 

застосування інтраопераційних методів візуалізації та моніторингу гортанного 

нерва повністю не вирішує питання зниження частоти хірургічної травми 

гортанних нервів в ході операцій на щитоподібній залозі, що визначається як 

основний етіологічний фактор парезів та паралічів гортані. 

Дані літератури за останні роки свідчать про незгасаючий інтерес 

науковців у напрямку з’ясування особливостей механізму функціонування 

нервово-м’язового апарату гортані, пошуку найбільш фізіологічно 

обґрунтованого та ефективного методу лікування парезів та паралічів гортані. 

Питання забезпечення адекватної до вимог організму дихальної функції, 

збереження та реабілітації голосової функції при парезах та паралічах гортані досі 

залишається актуальним та складним. Водночас в роботах різних авторів відсутня 

узгодженість стосовно комплексної оцінки діяльності гортані, яка б давала 

можливість оцінити ефективність проведеного лікування.  Невисвітленою  є тема 

визначення об’єктивних критеріїв та показників тяжкості рухових розладів 

гортані з урахуванням ларингеальних та екстраларингеальних порушень.  

Також недостатньо інформації, що стосується вивчення порушень 

центральних механізмів регуляції голосоутворюючої системи гортані при 

периферичних парезах та паралічах гортані. Врахування особливостей 

центральної регуляції функцій гортані дало б можливість розробки 

реабілітаційних методів лікування хворих з руховими порушеннями гортані з 

урахуванням естраларингеальних змін. 

Звертає на себе увагу численна кількість наукових праць присвячених  

вивченню молекулярних та гістохімічних особливостей внутрішніх м’язів гортані, 

демонструється інтерес науковців у пошуку ефективних механізмів фізіологічної 
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репарації ушкодженої морфології та відновленні порушеної функції денервованих 

ларингеальних м’язів. Основним завданням даного пошуку є регулювання 

процесів атрофії денервованих м’язів може дозволити вплинути на покращення 

результатів лікування парезів та паралічів гортані, обумовлених денервацією 

ларингеальних м’язів при застосуванні динамічних реіннерваційних методик. 

Питання патологічної реіннервації, що представлене ларингеальним синкінезисом 

також ініціює пошук механізмів контролю патологічних змін, що виникають у 

відповідь на денервацію м’язів.  

Складність функціонування нервово - м’язового апарату гортані ставить 

питання до роздуму та потребує подальшого вивчення та дослідження. Лише 

ґрунтовне та глибоке вивчення функціонування системи нервово-м’язового 

функціонування гортані в масштабі морфологічних, функціональних та 

молекулярних змін дозволить  вирішувати клінічні проблеми на рівні організму і 

лікувати не хворобу, а людину в цілому. Для вирішення цього глобально 

поставленого питання обов’язковим є вивчення усіх клінічних аспектів на різних 

етапах розвитку хвороби шляхом залучення сучасних методів обстеження та 

дослідження гортані. 
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                                            РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДОСЛІДЖУВАНИХ ХВОРИХ З РУХОВИМИ ПОРУШЕННЯМИ ГОРТАНІ 

       

 

2.1. Методи дослідження хворих з руховими порушеннями гортані та 

осіб контрольної групи.  

 

Враховуючи мету та завдання роботи, нами було використано комплекс 

клінічних та інструментальних методів дослідження пацієнтів з руховими 

порушеннями гортані, який включає в себе повне клінічне отоларингологічне 

обстеження, застосування стандартизованого інтерв’ювання стосовно оцінювання 

пацієнтом якості власного дихання, ковтання та голосу, виконання 

відеоларингостробоскопічного обстеження, спірометричного дослідження стану 

зовнішнього дихання, визначення часу максимальної фонації, проведення 6- 

хвилинного тесту ходьби, акустичний аналіз голосу, електроміографію 

внутрішніх м’язів гортані та електроенцефалографію. 

Перш за все нами проводився детальний збір анамнезу і аналіз скарг 

пацієнтів, здійснювався загальний клінічний отоларингологічний огляд хворих. У 

всіх хворих клінічне обстеження включало аналіз результатів біохімічного 

обстеження крові зокрема, електролітів крові та рівня тиреоїдних гормонів (Т3, 

Т4, ТТГ) з метою виявлення метаболічних порушень, а також їх наслідків 

(ларингоспазм, мікседематозний набряк при гіпотиреозних станах). Також 

враховувалась наявність у хворого супутньої патології  серцево-судинної системи 

та інших захворювань, з метою виявлення станів, які могли б вплинути на 

результати проведених нами досліджень. 

Загальний ЛОР-огляд складався з отоскопії, передньої та задньої 

риноскопії, орофарингоскопії та непрямої ларингоскопії дзеркальцем Гарсіа. 

Огляд внутрішніх структур гортані, що здійснювався за допомогою непрямої 

ларингоскопії включав оцінювання морфологічних особливостей слизової 
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оболонки гортані та голосових складок, доступного огляду відділу трахеї, а також 

аддукції (при здійсненні фонації) та абдукції (при вдиху) голосових складок.  

Нами також було проведено дослідження суб’єктивного оцінювання 

пацієнтами з парезами та паралічами гортані стану власного дихання, якості 

голосу та ковтання. З цією метою застосовувалось стандартизоване інтерв’ювання 

за допомогою спеціальних опитувальників. Зокрема, анкета для обстеження 

пацієнтів з респіраторними захворюваннями, розроблена в клініці Святого Георгія 

(SGRQ) [135], опитувальник щодо якості голосу Voice Handicap Index-30 (VHI-30) 

[134], опитувальник щодо якості ковтання MD Anderson Dysphagia Inventory 

(MDADI) [90]. Анкети заповнювалися хворими самостійно. Думка родичів, 

лікарів та оточуючих людей не враховувалась.  

SGRQ опитувальник містить 76 питань, що згруповані в 3 блоки, за цими 

компонентами здійснювалося оцінювання. Зокрема, 1-й компонент – Симптоми 

(Symptoms): відображав симптоми порушення дихання, їх частоту та важкість 

(тобто, дозволяв оцінити ступінь вираженості респіраторних симптомів). 2-й 

компонент – Активність (Activity): оцінював види діяльності, що викликають 

задишку чи є обмеженими (характеризував ступінь обмеження фізичного 

навантаження, спричиненого даним захворюванням). 3-й компонент – Вплив 

(Impacts) охоплював діапазон аспектів соціальних та психологічних порушень, що 

виникають на тлі перебігу хвороби. Загальна оцінка (Total) була обчислена як 

сумарний вплив хвороби на загальний стан пацієнта. Оцінки виражалися в 

відсотковому співвідношенні погіршення загального стану пацієнта, де 100% - 

найгірший можливий статус здоров’я, а 0% - вказує на найкращий можливий стан 

здоров’я. Вирахування отриманих результатів відбувалося за допомогою 

рекомендованого калькулятора до SGRQ  [135].  

Опитувальник «Індекс якості голосу» Vоice Handicap Index містить 30 

запитань (по 10 запитань в трьох категоріях, що окремо оцінюють емоційний, 

фізичний та функціональний статус пацієнта). Кожна відповідь оцінювалась за 

психометричною шкалою Лікерта від 0 до 4 балів (0–ніколи, 1-майже ніколи, 2-

іноді, 3-майже завжди, 4-завжди). Розраховувався сумарний індекс VHI-30, а 
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також порушення емоційного (E-VHI), функціонального (F-VHI) та фізичного (P-

VHI) статусу окремо. Сумарний індекс VHI-30 в межах 0-14 розцінювався як 

відсутність порушень голосу, 15-28 як незначні порушення голосу, 29-50 помірні 

порушення голосу, 51-120 важкі порушення голосу.  

Опитувальник  щодо якості ковтання The MD Anderson Dysphagia Inventory 

містить 20 запитань. Оцінювання відповідей здійснюється за шкалою Лікерта від 

1 до 5 балів (1 - повністю погоджуюсь, 2 - погоджуюсь, 3 - утримуюсь, 4 -не 

погоджуюсь, 5 - повністю не погоджуюсь). Відповідно, питання стосуються  

оцінки впливу порушеного ковтання на повсякденне життя (1 пункт); емоційного 

(8 пунктів), функціонального (5 пунктів), фізичного (6 пунктів) статусу пацієнта, а 

також  визначається загальний  індекс  порушень якості ковтання хворого. 

Загальний бал варіює від min 20 до max 100. Величина показника загального балу  

опитувальника the MD Anderson Dysphagia Inventory в сторону зменшення 

значення свідчить про більш виражені порушення функції ковтання. 

Одним з об’єктивних методів дослідженння стану голосового апарату є 

відеоларингостробоскопія. Це видозмінений спосіб проведення ларингоскопії, 

який дозволяє досліджувати характер фонаторних рухів, вібрації голосових 

складок. При звичайній ларингоскопіі складки вібрують під час фонації з такою 

частотою, яку не може зафіксувати людське око. Помітити ці рухи ми можемо 

лише за допомогою спеціального приладу, який створює для ока таке враження, 

що вібрації складок стали повільними. Ларингостробоскопічне дослідження 

дозволяє виявити наявність або відсутність фонаторних коливань, констатувати їх 

характеристики, асинхронність, симетричність та ін. [2, 27, 55]. 

Відеоларингостробоскопічне дослідженння проводилося нами на комплексі 

обладнання німецької фірми «Storz», який складається з ларингостробоскопа, 

ендовідеокамери, фірмового електронного блока для документації та обробки 

даних, а також набору жорстких та гнучких ендоскопів. Дослідження 

проводилося при спокійній ненапруженій фонації на кількох частотах звуку «е» 

або «і» (охоплюючи діапазон голосу обстежуваного від низьких до високих 
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частот). По можливості пацієнта здійснювалася варіація інтенсивності (сили) 

фонації.  

Для зручності оцінки даних стробоскопії запропонована низка методик, що 

дозволяє отримати певні кількісні показники. Для кількісно-якісної оцінки даних 

ми використовували систему бальної оцінки фонаторних коливань при 

стробоскопічному дослідженні, запропоновану Г.Ф. Иванченко  (1992) [50, 55]. За 

цією системою оцінювалися наступні параметри з відповідною кількістю балів 

(табл. 2.1). 

З метою оцінки функції зовнішнього дихання всім хворим було виконано 

спірометричне дослідження. Нами використовувався сучасний спірометр 

«Vitalograph Pneumotrac» (Німеччина). Частині хворих дослідження проводилося 

за допомогою спірометра «Спіро С-100» (Росія). Техніка проведення 

спірометричного дослідження, умови експлуатації спірометру забезпечувались 

відповідно до стандартів спірометрії затверджених American Thoracic Society та 

European Respiratory Society [170]. Дослідження включало ряд послідовних 

маневрів: 2-3 спокійних вдиху та видиху для адаптації дихання через обладнання;  

спокійний та повний видих; максимально швидкий і повний видих (форсований 

видих) та максимально швидкий та повний глибокий вдих.  Максимальне зусилля 

застосовувалось на початку маневру форсованого видиху та вдиху, та по 

можливості, підтримувалося протягом всього часу виконання даного маневру. З 

метою коректного порівняння результатів дослідження функції зовнішнього 

дихання у пацієнтів використовувались не абсолютні значення досліджуваних 

величин, а виражені у відсотках до нормативних, що визначалось автоматично з 

урахуванням етнічної групи, статі, віку та зросту пацієнта, звички паління за 

таблицями заданих величин затверджених цільовою групою Європейського 

Респіраторного Товариства (European Respiratory Society Global Lung Function 

Initiative 2012) у випадку застосування спірометру «Vitalograph Pneumotrac» 

(Німеччина). Та відповідно за таблицями заданих величин ECCS Європейського 

товариства вугілля та сталі у випадках застосування спірометра «Спіро С-100» 



53 
 

(Росія) [201]. Таке автоматичне визначення нормативних показників передбачено 

конструкцією спірометру.  

                                                                                                                       Таблиця  2.1 

  Система бальної оцінки фонаторних коливань при стробоскопічному 

дослідженні 

№ Характеристика коливань голосових складок Бали 

1. Наявність коливань  

 - збережені з обох сторін 1 

 - збережені з однієї сторони 2 

 - відсутні з обох сторін 3 

2. Синхронність коливань за частотою  

 - синхронні рівномірні коливання 1 

 - одна голосова складка коливається з меншою частотою, ніж інша 2 

 - безсистемні, нерегулярні коливання 3 

3. Синхронність коливань за амплітудою  

 - однакова амплітуда коливань 1 

 - порушення амплітуди з однієї сторони 2 

 - двобічне порушення амплітуди 3 

4. Зміни фази закриття  

 - повне змикання голосової щілини 1 

 - неповне змикання голосової щілини 2 

 - відсутність закриття голосової щілини постійне 3 

5. Зміни фази відкриття  

 - краї голосових складок помірно і рівномірно ввігнуті 1 

 - вертикальний компонент збільшений або відсутній 2 

 -різний рівень голосових складок 3 

 

При проведенні оцінювання функції зовнішнього дихання  за допомогою 

«Vitalograph Pneumotrac» (Німеччина) аналізу підлягали наступні показники: 

      -  ЖЄЛ   (VC)- життєва ємкість легень 

      -  ФЖЄЛ (FVC)- форсована життєва ємкість легень 

      -  ОФВ1  (FEV1)- об’єм форсованого видиху за першу секунду 

      -  FEV1/ FVC- відношення ОФВ1/ ФЖЄЛ  

      -  ПОШ видих (PEF)- пікова об’ємна швидкість видиху 

      -  ПОШ вдиху  (PIF) – пікова об’ємна швидкість вдиху 
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При проведенні оцінювання функції зовнішнього дихання за допомогою 

спірометра «Спіро С-100» (Росія) аналізу підлягали наступні показники: 

         - ФЖЄЛ (FVC) – форсована життєва ємність легень; 

         - ОФВ1(FEV1)  -  об’єм форсованого видиху за першу секунду; 

         - ПОШ видих (PEF)   - пікова об’ємна швидкість видиху; 

         - МОШ25 - максимальна об’ємна швидкість форсованого видиху на рівні 

25% ФЖЄЛ. 

З метою визначення фізичної адаптованості обстежуваних нами пацієнтів з  

руховими розладами гортані з різним ступенем вентиляційних порушень ми 

проводили функціональні тести. Всім хворим застосовувався тест з 6 – 

хвилинною ходьбою (6 – MWT) згідно з стандартним протоком American Thoracic 

Society (2002) Laboratories ACoPSfCPF 2002 [147]. Даний тест виявляє напругу 

компенсаторних механізмів та функціональні резерви дихальної та серцево - 

судинної систем. Пацієнти були проінструктовані стосовно мети тесту, їм було 

запропоновано здійснювати ходьбу коридором (з виміряною довжиною) у 

власному темпі протягом 6 хвилин. Пацієнтам при необхідності було дозволено 

зупинятись та відпочивати під час тесту, при змозі з подальшим продовженням 

ходьби. Для порівняння використовувались величини отримані при підрахунку 

згідно рекомендованих формул обчислення прогнозованої довжини дистанції із 

урахуванням статі, віку та зросту [248]. Для чоловіків очікувана дистанція 6 – 

MWT в метрах =218+(5,14* зріст,см -5,32*вік)- 1,80*вага,кг +51,31. Для жінок 

очікувана дистанція 6 – MWT в метрах =218+(5,14* зріст,см -5,32*вік)- 

1,80*вага,кг. 

Всім обстеженим виконувався голосовий функціональний тест, зокрема 

визначався час максимальної фонації (ЧМФ). Вимірювання часу максимальної 

фонації проводили наступним чином: пацієнта просили вдихнути повітря і на 

зручній для нього частоті та зі зручною гучністю фонувати голосну «а». За 

допомогою годинника з секундоміром вимірювали час від початку фонації до 

переходу звуку в шепіт. Дослідження виконували тричі з інтервалами в 60 с та 
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обчислювали середнє арифметичне значення. Середній ЧМФ за даними багатьох 

авторів у практично здорових чоловіків складає 20-21 с, а у жінок –14-16 с [11]. 

При проведенні акустичного дослідження голосу у хворих з парезами та 

паралічами гортані була використана комп’ютерна цифрова акустична обробка 

голосового сигналу за допомогою програмного забезпечення «Praat V 4.2.1». 

Запис голосового сигналу здійснювався в положенні хворого сидячи, мікрофон 

розташовувався на відстані 20 см від досліджуваного. Пацієнта просили 

здійснювати фонацію звука «а» з максимальною тривалістю на зручній для нього 

висоті тону. Аналізу підлягали наступні дані:  

– Fdelta –– різниця між максимальною та мінімальною частотою тону, чи 

частотний діапазон (в Гц);  

– SPLdelta –– різниця між максимальною і мінімальною силою голосу, чи 

динамічний діапазон; 

 – Jitter- міра варіабельності частоти основного тону (ЧОТ) від періоду до 

періоду у межах ділянки звукового сигналу, що підлягає аналізу. Відображає 

ступінь частотної нестабільності голосу; 

– Shimmer- міра варіабельності амплітуди коливань від періоду до періоду 

ділянки звукового сигналу, що аналізується. Відображає ступінь амплітудної 

нестабільності голосу;                                                                                           

–NHR (noise-to-harmonics ratio)- показник, що характеризує відношення 

негармонічного (шумового) та гармонічного компонентів у спектрі голосного 

звуку в діапазоні 70-4200 Гц. 

Також з метою вивчення особливостей функціонування периферичного 

нейромоторного апарату гортані всім хворим було виконано електроміографічне 

дослідження внутрішніх м’язів гортані (LEMG). Ларингеальна електроміографія 

(LEMG)- це метод реєстрації та вивчення біоелектричної активності внутрішніх 

м’язів гортані в спокої та при довільному скороченні. Даний метод дослідження 

запропонований Weddel у 1944, однак широке розповсюдження він отримав лише 

останнє десятиріччя, що пов’язано з вдосконаленням апаратури та методик для 

виконання дослідження [253].  
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Дослідження виконувалось з використанням апарату Nihon Kohden 

Neuropack S-1 (Японія) з застосуванням голкових електродів. Послідовно 

досліджувались з обох сторін щиточерпакуватий м’яз (ТА), задній 

перснечерпакуватий м’яз (PCA) та перснещитоподібний м’яз (СТ). Проведення 

дослідження проводилося з дотриманням рекомендацій, врахуванням анатомічних 

орієнтирів гортані з метою влучного  введення електроду в досліджуваний м’яз 

[253, 218]. Послідовно з метою з’ясування локації електроду та характеру 

електроміографічної картини хворого просили виконувати фізіологічні маневри, 

такі як: фонація, форсований видих носом та ковтання. 

Занурення голки через шкіру та проходження через перснещитовидну 

мембрану при дослідженні перснещитоподібного м’язу (СТ) здійснювалося по 

серединній лінії по центру перснещитовидної мембрани орієнтовно під кутом 50 

градусів в напрямку досліджуваного м’язу. При фонації пацієнтом звука «і:» з 

поступовим наростанням тональності від низької до високої в нормі  

інтерференційна картина стає щільнішою.  

При дослідженні щиточерпакуватого м'язу (ТА) анатомічним орієнтиром 

слугувала перснещитовидна мембрана. Спочатку голкою проколювалась шкіра по 

серединній лінії в сагітальному напрямку під нижнім краєм щитоподібного 

хряща. Занурення голки відбувалося під кутом близько 30 градусів латерально та 

15 градусів догори та проникнення крізь перснещитовидну зв’язку на 15мм без 

потрапляння в дихальні шляхи. Кашель та поява на моніторі синусоїдальних 

хвиль активності при фонації розглядалася як ознака знаходження кінчика голки в  

повітроносній порожнині, що потребувало повторного здійснення маніпуляції. 

Позиція голки підтверджувалася при вимовлянні пацієнтом звука «і:», що  в нормі 

супроводжується різким та стійким збільшенням електричної активності м’язу. 

Форсований видих носом демонструє знижену електроміографічну активність. 

Також фізіологічним є прояв короткої максимальної активності при ковтанні з 

зниженням активності наприкінці ковтання. 

LEMG підтверджує наявність та диференціює причини рухових розладів 

гортані, що можуть бути обумовлені порушенням рухів у суглобі, який з’єднує 
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хрящі гортані, первинною міогенною дисфункцією, або порушенням 

периферичної та центральної іннервації внутрішніх м’язів гортані [218].   

При проведенні електроміографічного дослідження з діагностичною 

метою ми вивчали такі якісні характеристики електричного сигналу:   

1) Активність введення (занурення); 

2) Патологічна спонтанна активність (в спокої  не визначається);  

3) Рекруітмент (щільність потенціалів) при здійсненні пацієнтом 

фізіологічних маневрів; 

4) Морфологія осцилограми (візуально-графічний аналіз форми, 

амплітуди та тривалості). 

З метою виявлення синкінетичної активності внутрішніх м’язів гортані, що 

є наслідком патологічної реіннервації обумовленої ларингеальним синкінезисом  

ми застосовували агоністичні та антагоністичні маневри при здійсненні LEMG. 

 При обстеженні щиточерпакуватого м’язу (ТА) застосовували: 

1) Фонацію (агоністичний прийом); 

2) Ковтання (агоністичний прийом); 

3) Форсований видих носом (антагоністичний прийом); 

При обстеженні заднього перснечерпакуватого м’язу (PCA)  

застосовували: 

1) Фонацію (антагоністичний прийом); 

2) Ковтання (антагоністичний прийом); 

3) Форсований видих носом (агоністичний прийом); 

З метою дослідження функціонального стану ЦНС хворим з парезами та 

паралічами гортані проводилось електроенцефалографічне дослідження (ЕЕГ). 

Таке дослідження виконувались за допомогою комп’ютерного 

електроенцефалографа фірми «DX–системи» (Україна) в екранованiй 

звукозаглушенiй камерi в положеннi хворого сидячи при розслабленій 

мускулатурі для  виключення м’язевих артефактів при запису ЕЕГ. Перед записом 

ЕЕГ проводили 10-хвилинну адаптацію пацієнта до умов дослідження. Для 

вiдведення потенцiалiв використовували стандартну схему накладання електродiв 
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"10-20", рекомендовану Мiжнародною федерацiєю товариства ЕЕГ, при якій 24 

електроди накладали по біполярному методу таким чином, щоб рівномірно 

охопити лобні, скроневі, потиличні і тім’яні області обох півкуль. Перевагою 

схеми “10-20” є велика кількість електродів, що дозволяє отримати більш 

детальну картину розподілу потенціалів по поверхні скальпу.  

Шкіру в місцях накладання електродів ретельно знежирювали обробкою 

960 спирту. Електроди накладалися з використанням спеціальної електродної 

пасти і щільно фіксувалися на голові за допомогою спеціальної шапочки. При 

цьому використовувались фоновий запис ЕЕГ, а також ЕЕГ з функціональними 

навантаженнями (реакція на суцільне світло, реакція на відкривання, закривання 

очей, фотостимуляція частотами 6, 9, 12, 15, 18, 21 і 24 Гц через рівні проміжки 

часу - 10 с, а також трихвилинна гіпервентиляція та затримка дихання). 

З метою дослідження функціонального стану центральної нервової 

системи у пацієнтів з парезами та паралічами гортані, а також у осіб контрольної 

групи було проведено якісний аналіз ЕЕГ. Оцінюванню підлягали наявність ознак 

подразнення певних мозкових структур, зміна нормальних співвідношень 

відсотків представленості основних ритмів ЕЕГ, переважання тієї чи іншої форми 

біоелектричної активності, наявність патологічних проявів активності (поява 

гострих піків і потенціалів, “спайків”, спалахів спонтанної десинхронізованої 

високоамплітудної активності, появою комплексів “гострий пік - повільна хвиля”, 

груп повільних хвиль та ін.) Нами було враховано симетричність та синхронність 

цих проявів, появу їх при фоновому записі чи при функціональному 

навантаженні. Ми звертали увагу у яких зонах (відведеннях) переважно 

визначалися ті чи інші явища чи були наявні зональні розбіжності, синхронізація 

та десинхронізація основних ритмів ЕЕГ, а також наявність ознак дезорганізації 

біопотенціалів на електроенцефалограмах. При наявності різкої міжпівкулевої 

асиметрії та осередкових, вогнищевих змін біотоків, таких хворих було 

виключено з аналізу. 

В нормі альфа-ритм має добру вираженість, особливо у потиличних 

відведеннях. По напрямку до передніх відділів мозку його амплітуда 
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зменшується. Найбільшу амплітуду альфа-ритм має у стані спокійної 

розслабленої бадьорості, особливо при заплющених очах у затемненому 

приміщенні. У більшості випадків достатньо регулярно відбуваються спонтанні 

зміни амплітуди, так звані модуляції, які виражаються у чергуванні наростання та 

зниження амплітуди з утворенням характерних «веретен», тривалість яких 

частіше становить 2-8 с [1, 13, 17]. 

Також нами було проведено кількісний аналіз окремих її показників ЕЕГ, 

зокрема величини амплітуди альфа-хвиль в мікровольтах у лобних, скроневих та 

потиличних відведеннях, а також відсотковий вміст основних ритмів ЕЕГ. 

Амплітуда – це розмах коливань електричного потенціалу на ЕЕГ, її вимірюють 

від піку попередньої хвилі до піку наступної хвилі у протилежній фазі та 

оцінюють в мкВ. Для вимірювання амплітуди використовується калібрувальний 

сигнал. Якщо калібрувальний сигнал, що відповідає напрузі 50 мкВ, має на запису 

висоту 10 мм, то 1 мм буде відповідно складати 5 мкВ. Для характеристики 

амплітуди активності у описанні ЕЕГ приймають найбільш характерні 

максимальні значення, що частіше за все зустрічаються при монополярному 

відведенні. Прилад, який ми використовували для електроенцефалографічного 

дослідження, дозволяє визначати амплітудні показники будь-якого обраного для 

аналізу ритму у визначеному дослідником відрізку запису ЕЕГ-кривої. 

 Відсотковий вміст основних ритмів ЕЕГ визначається, як відображення 

кількості коливань певної частоти (відповідного ритму) за певний сталий відрізок 

часу у відповідному відведенні. Він відображає превалювання тих чи інших форм 

активності у даній області. В нормі має превалювати альфа-ритм, а загальний 

вміст повільнохвильової активності не повинен перевищувати 15%.  

Для аналізу отриманих даних нами були використані методи математичної 

варіаційної статистики з застосуванням спеціального програмного забезпечення 

персонального комп’ютера. Розраховувалось середнє статистичне значення  

показників - величина (М) та її похибка (m), а також коефіцієнт достовірної 

різниці (t). Достовірність отриманих результатів оцінювали по таблиці критеріїв 

Стьюдента та Фішера. 
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           2.2.  Загальна характеристика досліджуваних хворих з периферичними 

парезами та паралічами гортані та осіб контрольної групи 

 

З метою формулювання чітко окреслених завдань дослідження у 

відповідності до поставленої мети, коректного обрання груп досліджуваних для 

чистоти отримання результатів обстеження ми потребували з’ясування основних 

етіологічних тенденцій  розповсюдження захворюваності на парези та паралічі 

гортані та застосованих методів діагностики та лікування даної категорії хворих 

за останні роки. В зв’язку з цим нами було виконано ретроспективний аналіз 

історій хвороб 142 пацієнтів, що перебували на стаціонарному лікуванні у 

відділенні РВХ ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка 

НАМН України» в період з 2011 по 2015 рр. з діагнозом паралітичний стеноз 

гортані (ПСГ). 

Серед загального числа хворих (142 чоловік), 33 (23,2%) пацієнта 

знаходилося на стаціонарному лікуванні з приводу ПСГ неодноразово. Жінки 

становили переважну більшість серед обстежених – 128 (90,1%), тоді як чоловіки 

склали лише – 14 (9,9%). Згідно класифікації віку ВООЗ (1963 рік) серед 

досліджуваних чоловіків молодого віку (18-43 роки) було 6 (42,9%) хворих, 

середнього віку (44-60 років) – 5 (35,7%) пацієнта, похилого віку (61-75 років) - 3 

(21,4%) пацієнта. Серед жінок: 17 (13,3%) відносилися до молодого віку, 67 

(52,3%) середнього, 42 (32,8%) похилого, 2 (1,6%) старечого віку. Більш наочно ці 

дані представлені на рис. 2.1. 

Причинами двобічного порушення рухомості голосових складок в 

більшості випадків була тиреоїдектомія – 127 (89,4%), іншими причинами були 

операції на органах грудної клітки -3, ГПМК-1, ЧМТ-3. Вроджений характер 

рухових порушень гортані спостерігався в 1 випадку. У 7 (5,0%) випадках 

визначав ідіопатичний генез рухових порушень гортані (табл 2.2). 
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Рис. 2.1. Розподіл пацієнтів з паралітичним стенозом гортані за віковими                                                  

групами. 

                                                                                                           

                                                                                                           Таблиця 2.2 

Причини паралітичного стенозу гортані за даними ретроспективного 

аналізу історій хвороб в період з період з 2011 по 2015 рр. 

 

 

 

 

 

 

      

          Серед загального числа 142 хворих з хронічним стенозом гортані 

паралітичного генезу планове хірургічне лікування застосовувалося у 136 (95,8%) 

хворих. Загальна кількість ендоскопічних мікроларингеальних хірургічних 

втручань становила 155 операцій. Це значення ми прийняли за 100% у 

подальшому при аналізі виду застосованого ендоскопічного хірургічного 

втручання. Всього було виконано 133 ендоскопічних хордоаритеноїдотомії, 1 

ендоскопічна резекція верхівки черпакуватого хряща, 22 повторних 

Причини  ПСГ  Кількість випадків 

 Струмектомія  127 (89,4%) 

 ГПМК      1 (0,7%) 

Операція на органах грудної клітини      3 (2,1%) 

ЧМТ       3 (2,1%) 

Вроджена патологія      1 (0,7%) 

Невідома      7  (5,0%) 
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ларингеальних мікрохірургічних втручання з видаленням грануляцій, 

накладанням швів. На рис.2.2. наочно зображений розподіл всіх випадків 

застосованого ендоскопічного мікроларингеального втручання у хворих з ПСГ  за 

видом та обсягом. 

Аналіз виду та об’єму ендоскопічних мікроларингеальних хірургічних 

втручань виявив наступне. Однобічна ендоскопічна хордоаритеноїдотомія була 

виконана 118 (76,1%) хворим, контрлатеральна операція проведена у 5 (3,2%) 

пацієнтів. Всього виконано 47 правобічних ендоскопічних хордоаритеноїдотомій, 

лівобічних – 76 операцій. Двобічна ендоскопічна хордоаритеноїдотомія була 

проведена 10 (6,4%) хворим з ПСГ. В 10 випадках виконання ендоскопічної 

хордоаритеноїдотомії було поєднано з накладанням превентивної тимчасової 

трахеостоми. Об’єм операції включав резекцію ТА м’язу та голосового відростка 

черпакуватого хряща, з наступним накладанням латералізуючих швів. Вибір 

сторони для проведення статичних хірургічних втручань ґрунтувався на даних 

непрямої ларингоскопії та відеоларингоскопії. У 22 (16,7%%) хворих виникла 

необхідність виконання ендоскопічної мікроларингоскопії з ревізією гортані, 

видаленням грануляцій, повторним накладанням швів,  у зв’язку з відсутністю 

вираженого покращення дихання в післяопераційному періоді. На момент 

виписки 123 (86,6%) пацієнтів суб’єктивно відмічали значне покращення дихання.   
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             Рис. 2.2. Розподіл всіх випадків застосованого ендоскопічного 

мікроларингеального  втручання у  хворих з паралітичним стенозом гортані за 

видом та обсягом. 

 

          Часовий проміжок від появи рухових порушень гортані травматичного 

ґенезу (дата струмектомії, операції на органах грудної клітини) до виконання 

ендоскопічного хірургічного втручання становив: до 6 місяців − виконано 21 

(15,8%) ендоскопічних хордоаритеноїдотомій, від 6 місяців до 1 року − 38 (28,6%) 

операцій, більше 1 року – 74 (55,6%) операцій. Більш наочно ці дані представлені 

на рис. 2.3. 

 

 

             Рис. 2.3. Розподіл всіх випадків застосованих ендоскопічних 

хордоаритеноїдотомій  за часом виконання  після виникнення стенозу. 

Відповідно до результатів ретроспективного аналізу історій хвороб 

пацієнтів з діагнозом паралітичний стеноз гортані у період з 2011 по 2015 рр. було 

обрано найбільш коректні критерії включення хворих до груп проспективного 

дослідження у відповідності до поставленої мети. 

          Критеріями включення до груп обстежуваних хворих з руховими 

порушеннями гортані були: 

- відсутність важкої соматичної патології у хворих з ознаками рухових порушень 

гортані, зокрема декомпенсованої серцево-судинної недостатності, патології 

системи крові, хронічного обструктивного захворювання легень тощо 
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- ефективність замісної тиреоїдної терапії при наявності тиреоїдектомії в анамнезі 

- терапевтичне корегування показника Са плазми крові у випадку наявності 

електролітних порушень 

- відсутність гострої патології ЛОР органів та загострення хронічних захворювань 

верхніх дихальних шляхів 

- периферичний характер пошкодження гортанних нервів  

- молодий та середній вік хворих (від 18 до 60 років) – відповідно до класифікації 

віку ВООЗ (1963 рік) 

- давність парезу або паралічу гортані більше 6 місяців (для обстежуваних, яким не 

застосовувалось хірургічне лікування рухових порушень гортані); 

- стан після проведення ендоскопічної хордоаритеноїдотомії у хворих з руховими 

порушеннями гортані від 3 місяців та більше.  

- відсутність трахеостомії. 

             Рухові порушення гортані діагностувалися на основі аналізу скарг  

хворих, даних анамнезу, непрямої ларингоскопії та відеоларингостробоскопії. 

Порушення рухової функції гортані, що виявлялися у вигляді зменшення сили та 

амплітуди довільних рухів голосової складки нами трактувалося як парез, а повна 

відсутності рухів голосової складки - як параліч гортані. 

Визначення етіологічного фактору розвитку рухових порушень гортані 

відбувалося на основі детального аналізу скарг пацієнта, анамнезу життя хворого, 

даних інструментальних методів обстеження. Нами було проведено детальне 

опитування хворих з метою повного аналізу. До аналізу приймались: професійна 

приналежність обстежуваних, їх вік, стать та давність захворювання. Також 

вивчалися дані анамнезу, скарги пацієнтів як на стан голосового апарату, так і ті, 

що можуть відбивати загальний стан організму, насамперед – серцево-судинної та 

центральної нервової систем. Ми звертали увагу на оцінку самими хворими 

можливих етіологічних причин або пускового моменту розвитку захворювання. 

Також пріорітетним був аналіз диференційно-діагностичних показників, 

отриманих при проведенні LEMG дослідження внутрішніх м’язів гортані (див. 

главу 5.1 електрофізіологічні методи в діагностиці рухових порушень гортані). У 
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випадках виключення ятрогенного характеру хірургічної травми гортанних нервів 

хворим було виконано КТ органів шиї та грудної клітини та МРТ головного мозку 

з метою з’ясування наявності чи відсутності патологічних процесів та станів, які 

могли спричинити рухові порушення гортані. Ґрунтуючись на даних проведеного 

ретроспективного аналізу, ми обрали для нашого дослідження пацієнтів з 

двобічними парезами та паралічами периферичного нейрогенного походження, 

що в анамнезі мають хірургічне втручання на щитоподібній залозі.  

У відповідності до критеріїв включення нами були сформовані 3 групи  

обстежуваних хворих з периферичними парезами та паралічами гортані.  

Першу групу склали 55 хворих з двобічними (білатеральними) руховими 

порушеннями гортані; 

Другу групу склали 51 особа з двобічними (білатеральними) руховими 

порушеннями гортані після застосованого хірургічного лікування, а саме 

ендоскопічної однобічної хордоаритеноїдотомії.  

Третю групу склали 24 особи з однобічними (унілатеральними) руховими 

порушеннями гортані.  

            Контрольну групу склали  15 осіб, які не мали скарг на порушення голосу, 

відчуття нестачі повітря, задишку, скарг загального характеру, та при виконанні 

непрямої ларингоскопії та відеоларингоскопії у яких не було виявлено порушень 

аддукції та абдукції голосових складок, патологічних та запальних елементів 

гортані та інших порушень функціонального стану голосового апарату.  

          Всього було обстежено 145 осіб у віці від 19 до 60 років, яким було 

проведено комплексне клініко-інструментальне дослідження стану нервово-

м’язового апарату гортані, голосової та дихальної функцій, біоелектричної 

активності головного мозку.                                                                                                    

         В дослідженні приймали участь 4 чоловіка з руховими порушеннями 

гортані, решта були жінки, що узгоджується з даними отриманими при 

ретроспективному аналізі. Серед обстежуваних хворих з руховими порушеннями 

гортані 11 (10,7%) пацієнтів мали голосомовні професії (вчитель, диспетчер, 

вокаліст), у 8 (7,8%) пацієнтів в анамнезі визначалися часті загострення 
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хронічного фаринголарингіту, у 18 (17,5%) пацієнтів при опитуванні було 

виявлено наявність хронічних захворювань шлунково- кишкового тракту зі 

схильністю до гіперацидних станів. Давність захворювання серед обстежуваних 

коливалась від 6 місяців до 10 років.  

Всім досліджуваним хворим та особам контрольної групи було проведено 

комплексне обстеження: стандартизоване інтерв’ювання стосовно оцінювання 

пацієнтом якості власного дихання, ковтання та голосу, 

відеоларингостробоскопія, спірометричне дослідження стану зовнішнього 

дихання, визначення ЧМФ, проведення 6-MWT, акустичний аналіз голосу, LEMG 

внутрішніх м’язів гортані та EEГ. Детально про результати отриманих даних буде 

йтися нижче у відповідних розділах. 

            За матеріалами 2 розділу опубліковано: 

1. Земляк Т. Б. Ретроспективний аналіз характеру та результатів лікування 

хворих з паралітичним стенозом гортані / Земляк Т. Б. / Журн. вушних, носових і 

горлових хвороб. - 2016. - №3. – C. 57-64.  

           2. Яремчук С. Э. Паралитический стеноз гортани: особенности, показания к 

лечению на основе данных ретроспективного анализа. / Яремчук С.Э., Земляк Т.Б. 

/ Оториноларингология. Восточная Европа. – 2016. - №3 (6). – C. 506-507. 

(Дисертантом проведено відбір хворих, обстеження хворих, статистичну обробку 

отриманих даних, аналіз даних, написання тез) 

          3. Яремчук С. Е. Ретроспективний аналіз особливостей хірургічного 

лікування хворих з паралітичним стенозом гортані / Яремчук С. Е., Земляк Т. Б. / 

Журн. вушних, носових і горлових хвороб. - 2016. - №3-с. – C.158-159. 

(Дисертантом проведено відбір хворих, обстеження хворих, статистичну обробку 

отриманих даних, аналіз даних, написання тез). 
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                                                           РОЗДІЛ 3 

СТАН ФУНКЦІЇ ДИХАННЯ У ХВОРИХ З РУХОВИМИ ПОРУШЕННЯМИ 

ГОРТАНІ ЗА ДАНИМИ КЛІНІЧНИХ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

3.1.  Скарги та суб’єктивне оцінювання якості власного дихання 

хворими з руховими порушеннями гортані 

 

В патогенезі рухових розладів гортані першочергове місце займає ступінь 

звуження верхніх дихальних шляхів та, як наслідок, ступінь компенсації 

виникаючого стенозу. Недостатність дихання при порушенні дихальної функції 

гортані призводить до розвитку гіпоксії та газового ацидозу, супроводжується 

важкими системними порушеннями організму і являє собою життєзагрожуючий 

стан. В зв’язку з цим особливого значення набуває оцінювання якості дихання 

пацієнтів з руховими порушеннями гортані як головної складової, що визначає 

можливість забезпечення якості життя людини. Розлади дихання 

супроводжуються, крім іншого, високим рівнем тривожності, страхом смерті, 

панічними атаками, та ін. Враховуючи вищезазначене, першочергово нами було 

здійснено опитування скарг з боку дихальної системи у хворих з парезами та 

паралічами гортані та проведено у даної категорії хворих стандартизоване 

інтерв’ювання з метою аналізу суб’єктивного оцінювання пацієнтами стану  

власного дихання. 

Детальне опитування та аналіз скарг у хворих з двобічними та 

однобічними руховими порушеннями гортані, а також у пацієнтів з двобічними 

руховими порушеннями гортані після виконання однобічної ендоскопічної 

хордоаритеноїдотомії виявив наступне (табл. 3.1).  

 

                                                                                                        



68 
 

     Таблиця 3.1. 

Скарги обстежених хворих з парезами та паралічами гортані 1, 2, 3 груп, що 

відображають порушення дихальної функції 

 

Виявлені  

скарги 

число хворих 

     1 група n=55       2 група n=51      3 група n=24 

% абс. %    абс. % абс. 

Задишка в  спокої 69,09 38 - - - - 

Задишка при незначних  

фізичних навантаженнях 

 

  69,09* 

 

   38 

 

3,92 

 

2 

 

- 

 

- 

Задишка при фізичних 

навантаженнях 

середньої інтенсивності 

 

  30,9 

 

   17 

 

31,37 

 

16 

 

     - 

 

- 

Шумне дихання   58,18    32 - - - - 

Хропіння    54,55*    30   7,84 4 4,17 1 

Відчуття ларингоспазму   54,55    30 - - 20,83 5 

Кашель   50,91*    28 15,69 8 - - 

Наявність мокротиння   45,45    25 25,49 13 33,33 8 

 

Примітка: * p<0,01 величини достовірно відрізняються в 1 та 2 групі 

 

Всі хворі з білатеральними руховими порушеннями гортані (1 група) 

скаржилися на наявність задишки, що характеризувалася ними як відчуття нестачі 

повітря і пов’язана з цим потреба підсилити дихання.  У 38 (69,09%) з них 

задишка визначалася в стані спокою, а також при психоемоційних та незначних 

фізичних навантаження (догляд за собою та хатні справи, переміщення в та поза 

своїм помешканням по рівній місцевості на малу відстань), розмові. 17 хворих  

(30,9%) відмічали появу задишки при фізичних навантаженнях середньої 

інтенсивності (підйом вгору по рівній поверхні та по сходах, переміщення по 

рівній місцевості на значну відстань тощо) та швидкій розмові. 47 (85,45%) 

хворих з двобічними парезами та паралічами гортані наголошували про більш 
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виражену задишку на вдиху. Зауважимо, що у 32 хворих (58,18%) визначався 

інспіраторний стридор. Під стридором ми розуміли грубий, чутний на відстані 

різного тону звук, що власне хворими описувався як шумне дихання. У 54,55% 

випадків (30 хворих) шумне дихання сприймалося хворими та їх близькими як 

хропіння вночі. Також 30 з них (54,55) відмічали напади ларингоспазму, що 

описувалися хворими як різко виникаюче відчуття задухи, часто ініційоване 

емоційним збудженням, поперхуванням їжею та/або слиною, відрижкою. Напади 

ларингоспазму у даної категорії хворих не тільки ускладнювали клінічний перебіг 

наявної дихальної недостатності, а й свідчили про глибокі системні порушення 

кальцієво-фосфорного гомеостазу і, як наслідок електричної збудливості м’язевої 

тканини гортані. Також 50,91% обстежуваних першої групи (28 хворих) 

скаржилися на періодично виникаючий кашель, що в більшості випадків 45,45% 

(25 хворих) супроводжувався відчуттям наявності мокротиння в гортані та 

неможливості його евакуації при кашльових поштовхах. Характер кашлю з 

виділенням мокротиння був таким, що викликав болісність, більше турбував 

вночі, виснажував.     

В 2 групі хворих з двобічними руховими порушеннями гортані, яким була 

виконана однобічна ендоскопічна хордоаритеноїдотомія скарги на наявність 

задишки при  незначних фізичних навантаженнях висувало 2 хворих (3,92%), 

появу задишки при фізичних навантаженнях середньої інтенсивності визначало  

16 хворих (31,37%). У всіх хворих була відсутня задишка у стані спокою та 

інспіраторний стридор. Періодичний кашель турбував близько 8 хворих (15,69%), 

відчуття наявності в’язкого мокротиння в гортані 13 пацієнтів (25,49%). На 

хропіння вночі скаржилися 4 (7, 84%) пацієнти. 

В 3 групі хворих з однобічними порушеннями гортані в більшості 

обстежених не визналося специфічних скарг, характерних для порушення 

дихальної функції. Однак, слід зауважити, що 5 (20,83%) хворих з однобічними 

парезами та паралічами гортані періодично відмічали напади ларингоспазму, 

частіш вночі та при прийомі їжі та 8 (33,33%) з них турбувалися про наявність 
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відчуття в’язкого мокротиння в гортані. Хропіння вночі визначалося у 1 хворої 

(4,17%).  

Аналіз отриманих даних в результаті проведення інтерв’ювання хворих з 

руховими порушеннями гортані 1, 2, 3 груп за допомогою анкети для обстеження 

пацієнтів з респіраторними захворюваннями, розробленої в клініці Святого 

Георгія (SGRQ), дозволив виявити наступне. 

В групі пацієнтів з білатеральними руховими розладами гортані (1 група) 

при дослідженні функції дихання за даними SGRQ отримані результати 

засвідчили очікувані нами високі показники кількісного відображення даних 

опитування, що відбивало рівень негативної суб’єктивної оцінки ними стану 

власного дихання. Так, середнє значення загального балу становило 67,66±11,85, 

при максимальному значенні  98,3, мінімальному – 27,78. 

При цьому у обстежуваних 1 групи показник оцінювання 1 блоку запитань 

(Symptoms), що відображають клінічну картину дихальної недостатності становив 

67,66±11,85. Згідно отриманих результатів середнє значення оцінки 2 блоку 

запитань (Activity) склало 70,99±8,04. Високий показник оцінювання блоку 

активності чітко ілюструє значну кількість обмежень фізичної активності особи, 

викликану відчуттям нестачі повітря при виконанні тих чи інших повсякденних 

справ (догляд за собою та хатні справи, переміщення в та поза своїм 

помешканням, зустріч з оточуючими та ін.). Середнє значення компоненту впливу 

(Impacts) становило 60,09±4,01 та демонструвало високий рівень психоемоційної 

складової в системі адаптації до наявної хронічної дихальної недостатності. 

Високе значення компонента впливу при наявності у хворих хронічних 

захворювань дихальних шляхів, що мають тенденцію до прогресування та 

загострення багатьма вченими пов’язується з хроніфікацією стресу та розвитком 

депресивних станів [47].   

Однак, слід зауважити, що нами була виявлена значна розбіжність у 

показниках обстежених хворих 1 групи, що значно ускладнювало можливість 

статистичного аналізу отриманих даних. Найбільша розбіжність оцінювання 

дихальних порушень у групі 1 визначалася при аналізі результатів блоку 
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«симптомів» та «активності». Зокрема, різні та навіть протилежні за значенням 

відповіді обстежуваних нами хворих 1 групи стосувалися запитань, що 

характеризували найбільш виразні клінічні симптоми дихальної недостатності 

(задишка, мокротиння, кашель, напади утрудненого дихання). Таким чином, 

найбільша складова частка загального балу порушень дихання була отримана за 

рахунок максимальних значень у відповідях на запитання, що відображають 

наявність клінічної картини дихальної недостатності за останні 4 тижні хвороби, а 

також наявність задишки при різних видах повсякденної діяльності людини. 

Велика розбіжність між максимальним та мінімальним значенням показників 

блоку «симптомів» та «активності» при практично рівнозначних білатеральних 

рухових розладах гортані пояснюється на нашу думку, індивідуальною 

спроможністю систем компенсації та адаптації організму різних пацієнтів даної 

групи до відносно однакових умов обструкції дихальних шляхів. 

Значний розкид у значеннях оцінювання самими пацієнтами 1 групи 

власної дихальної функції утруднює статистичний аналіз даних і диктує 

необхідність поділу  на підгрупи за ступенем вираженості дихальних порушень. 

Тому ми поділили пацієнтів даної групи на підгрупи 1а та 1б. До групи 1а ми 

віднесли хворих з білатеральними руховими розладами гортані зі значеннями 

показника суб’єктивного загального оцінювання порушень дихання до 70 балів 

(n=29), до 1б групи пацієнтів з показником  загального оцінювання порушень 

дихання у більше, ніж 70 балів (n=26). Коли ми проаналізували отримані 

результати і здійснили поділ на дві підгрупи 1а та 1б за ступенем вираженості 

порушень дихальної функції на думку самих пацієнтів, то виявилося, що такий 

поділ досить чітко співвідноситься зі значеннями швидкісних показників PEF та 

PIF за даними спірометрії. Результати проведеного дослідження будуть викладені 

у розділі 3.2. При повторному аналізі даних з урахуванням результатів у окремих 

підгрупах 1 групи виявилося таке (табл. 3.2.). 
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                                                                                                                        Таблиця 3.2. 

Значення показників суб’єктивної оцінки стану дихання здорових людей 

(К), а також пацієнтів з руховими розладами гортані 1а, 1б, 2 та 3 груп. 

  

Групи 

Блоки опитувальника SGRQ 

Симптоми Активність Вплив 
Загальний     

бал 

К 7,31 ± 0,21    8,12± 0,99    1,89± 0,69    4,51±0,41  

1а група 53,78±2,01    60,39±1,88    46,31±1,78     52,81± 1,72 

1б група 81,21±2,41 83,24± 2,38    78,51±2,33     80,56±1,47 

2 група 26,89 ± 1,32 41,93±2,02     29,41±1,08    33,99±1,51  

3 група 56,11± 2,14 57,93± 2,56    40,81±2,67     49,11± 1,67 

t/p  (K-1a) 

        22,99 

       p<0,01 

       24,60 

      p< 0,01 

        23,27 

       p<0,01 

        27,32 

      p<0,01  

t/p  (К-1б) 

 

         30,55 

       p<0,01 

       29,14 

       p <0,01 

31,53  

p<0,01 

        49,83 

      p<0,01 

t/p  (К-2) 

 

        14,65 

       p<0,01  

         15,03 

p<0,01  

        21,47  

p<0,01 

        18,84 

p<0,01 

t/p  (К-3) 

 

         22,69 

  p<0,01 

         18,15 

p<0,01 

        14,11 

p<0,01 

          25,94 

p<0,01 

t/p  (1a-1б) 

 

        8,74 

   p<0,01  

         7,53 

 p<0,01  

        10,98 

p<0,01 

         12,26 

  p<0,01 

t/p  (1a-2) 

 

         11,18 

   p<0,01  

6,69  

 p<0,01  

8,12 

 p<0,01  

8,22  

p<0,01  

t/p  (1a-3) 

 

0,79 

   p>0,05  

0,77  

   p>0,05  

1,71 

   p>0,05   

1,54 

   p>0,05  

t/p  (1б-2) 

 

        19,77 

       p<0,01  

         13,23 

        p<0,01  

          19,12 

       p<0,01  

          22,10 

        p<0,01  

t/p  (1б-3)         -7,79         -7,24         -10,64         -14,14 
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        p<0,01          p<0,01         p<0,01          p<0,01  

t/p  (2-3) 

 

       -11,62 

       p<0,01  

        -4,91 

       p<0,01  

       -3,96 

       p<0,01  

       -6,72 

       p<0,01  

 

Більш наочно ці дані представлені на рис.3.1. 

 

            Рис.3.1. Середні значення блоків SGRQ опитувальника в  1а, 1б, 2, 3 та 

контрольних групах. 

 

Статистичний аналіз отриманих даних засвідчив достовірну різницю 

показників оцінки порушення дихання згідно усіх блоків тесту SGRQ та загальної 

оцінки у пацієнтів 1а та 1б підгруп між собою. Звертає на себе увагу наявність 

вираженої різниці в відповідях на запитання в блоках симптоми та активність у 

пацієнтів цих підгруп, що безпосередньо відображають стан дихальної системи та 

вираженість дихальної недостатності. Дані питання стосувалися оцінювання 

вираженості кашлю, задишки, наявності мокротиння та нападів утрудненого 

дихання останні 4 тижні. Максимальне оцінювання в низці цих запитань блоку 

«симптомів» було здійснено більшістю хворих 1б групи (88,46%), тоді як у групі 

1а лише 31,03% пацієнтів дали відповідь, що демонструвала наявність даних 

симптомів в більшості днів тижня. У багатьох обстежених нами пацієнтів 
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характер кашлю з виділенням мокротиння був таким, що викликав болісність, 

більше турбував вночі, виснажував. Особливо це стосувалось хворих 1б групи. 

            Також при проведенні анкетування SGRQ пацієнтів просили 

охарактеризувати стан своєї дихальної системи. При цьому пацієнти обох підгруп 

(1а та 1б) переважно визначали стан свого дихання як той, що становить 

найбільшу проблему в їхньому житті. Обмеження в повсякденному житті хворих, 

знижена якість життя пацієнтів відображалися у відповідях на запитання, що 

стосувалися можливості забезпечення людиною різних видів діяльності, яка  

супроводжувалася появою задишки. Різниця в оцінюванні відповідей блоку 

запитань «активність» визначалася порушеннями якості життя обстежених 

пацієнтів при різному ступені вираженості задишки. 

Таким чином, отримані результати по опитуванню SGRQ акцентують 

наявність не тільки медичної, а й соціальної проблеми, пов’язаної з порушенням 

дихання у хворих з білатеральними руховими розладами гортані (1 групи). Тому 

важливо враховувати вираженість дихальної дисфункції у таких пацієнтів. З 

одного боку, саме вираженість порушень дихання значною мірою визначає якість 

життя пацієнтів. З іншого боку, врахування як значень суб’єктивної оцінки, так і 

об’єктивних показників (спірометрії), більш детальний розподіл даних сприяє 

більш точному аналізу отриманих результатів обстеження та цілеспрямованому 

вибору тактики лікування. Зауважимо, що всі основні середньостатистичні 

показники по опитуванню SGRQ у 1 групі (в обох підгрупах) достовірно 

відрізнялися від контролю, особливо це стосується групи 1б з більш вираженими 

клінічними проявами дихальної недостатності та значними обмеженнями 

повсякденної активності пацієнта.  

В групі пацієнтів з білатеральними руховими розладами гортані після 

застосованого хірургічного лікування (2 група), а саме ендоскопічної 

хордоаритеноїдотомії, середні показники оцінки якості дихання за 

опитувальником SGRQ становили: загальний бал 33,99±1,51, бал компонента 

«симптомів» 26,89±1,32, бал компонента «активності» 41,93±2,02, бал компонента 

«впливу» 29,41±1,08. Згідно отриманих даних, визначається суттєве покращення  
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загального стану дихання у пацієнтів з двобічними руховими розладами гортані 

після хірургічного лікування стенозу, переважно за рахунок зменшення значення 

компоненту симптомів та впливу. Так, має місце достовірна різниця показників у 

групі 2 відносно групи 1а, та особливо 1б. Зменшення вираженості кашлю, 

диспное, кількості мокротиння, переважна відсутність нападів утрудненого 

дихання стабілізує відчуття контрольованого дихання, а отже, зменшує 

психоемоційне навантаження на хворого. Водночас, зберігається відносно високе 

в порівнянні зі здоровими людьми значення компоненту «активності», які 

засвідчують збереження зниженої фізичної та соціальної активності особи, 

зниженої якості життя, що унеможливлює забезпечення повернення людини до 

повсякденного звичного способу існування у соціумі. При цьому всі показники 

опитувальника SGRQ у групі 2 достовірно відрізнялися від норми (p<0,01).       

При аналізі показників суб’єктивного оцінювання якості дихання 

пацієнтами з унілатеральними руховими розладами гортані (група 3) виявлено 

наступне. Середнє значення загального балу оцінки якості дихання у пацієнтів 

даної групи cтановило 49,11±1,67. Найбільше значення, а отже, більш виражені, 

на думку пацієнта розлади в групі 3 визначалося при оцінюванні 2- го блоку 

запитань (Аctivity) і склало 57,93±2,56. Це характеризує фізичні та соціальні 

обмеження, які виникають в результаті захворювань дихальних шляхів у таких 

хворих. Cередній бал категорії симптомів (Symptoms) у даній групі склав 

56,11±2,14; категорії, що визначає психоемоційні зміни (Impacts) 40,81±2,67. 

(табл.1). При цьому показники 3 групи достовірно (p<0,01) відрізнялися від 

значень контрольної групи.  

Отже, певні показники порушень дихальної функції, за оцінюванням самих 

пацієнтів, мають місце в усіх досліджуваних групах хворих з руховими розладами 

гортані. При цьому найбільш виражені вони були у групі 1б, а найменш- у групі 3. 

Водночас, відсутня достовірна різниця в показниках суб’єктивного оцінювання 

стану власного дихання хворими з однобічними руховими розладами гортані (3 

група) та хворими з двобічними руховими розладами гортані 1а групи з менш 

вираженими розладами дихання. 
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3.2.  Оцінка функції зовнішнього дихання за даними спірометрії у 

хворих з руховими порушеннями гортані 

 

В попередньо проведених нами спірометричних дослідженнях у хворих з 

руховими порушеннями гортані за допомогою спірометра «Спіро С-100» (Росія), 

оцінювання функції зовнішнього дихання у даної категорії хворих здійснювалося 

на основі аналізу традиційно та рутинно застосованих в ході клінічних 

досліджень функції дихання об’ємних та швидкісних показників (ФЖЄЛ, ОФВ1, 

ПОШ видих, МОШ25, МОШ 50, МОШ 75). Базовим діагностичним критерієм 

оцінювання вираженості обструктивних вентиляційних порушень слугувавала 

величина ОФВ1 (об’єм форсованого видиху за першу секунду), що є 

рекомендованою пульмонологами в більшості спеціалізованих видань та 

методичних рекомендацій [48, 9]. Серед 34 обстежених нами хворих з 

білатеральними парезами та паралічами гортані, за результатами отриманої 

величини ОФВ1 16 пацієнтів мали легкий, помірний та середньотяжкий (ОФВ1 

79–50%) ступінь вентиляційних порушень обструктивного типу відповідно до 

затвердженої класифікації, що базується на основі відхилень отриманого значення 

ОФВ1 від нормативних значень. У 18 хворих з двобічними парезами та 

паралічами гортані значення ОФВ1 (ОФВ1 <35-50 %) відповідали важким та 

вкрай важким обструктивним вентиляційним порушенням дихання. Слід 

зауважити, що у більшості випадків (72%) визначалася невідповідність стану 

дихальної функції пацієнтів за даними спірометрії та його власним сприйняттям 

якості дихання, що традиційно впливало в подальшому на обрання тактики в 

проведенні лікування хворого. Дана тенденція зберігалася і при визначенні рівня 

фізичної адаптованості пацієнтів з руховими порушеннями гортані при різному 

ступені обструктивних порушень відповідно до значення показника ОФВ1, а 

отже, унеможливлювала коректно здійснити оцінку напруги компенсаторних 

механізмів та функціональні резерви дихальної та серцево - судинної систем.  Це 

спонукало нас до пошуку більш об’єктивних спірометричних критеріїв, які б не 
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тільки засвідчували наявність обструкції дихальних шляхів, але й відображали 

компенсованість даного патологічного стану.  

При обструктивних порушеннях провідним патофізіологічним механізмом 

є підвищення аеродинамічного опору дихальних шляхів, яке призводить до 

зниження експіраторного потоку. Однак, в умовах стенозу гортані паралітичного 

генезу пасивне зміщення медіально паралізованих атонічних голосових складок 

подібно «вітрилу» в умовах позитивного трансмурального тиску на вдиху 

(атмосферний тиск на вдиху значно перевищує тиск в дихальних шляхах) та 

появи турбулентного (вихревого) потоку повітря більш виражено обумовлює 

порушення  інспірації. Таким чином, повітряні потоки при двобічних рухових 

порушеннях гортані можуть бути знижені як в одну, так і  в обидві фази дихання, 

що формує варіант перемінної або фіксованої обструкції дихальних шляхів. 

Особливості аеродинаміки при екстраторакальній обструкції дихальних шляхів, 

що має місце при двобічних парезах та паралічах гортані диктують, на нашу 

думку, актуальність вивчення швидкісних показників експіраторних та 

інспіраторних потоків, значення яких могли б слугувати об’єктивним критерієм 

оцінки компенсації дихальної функції. Тому ми проводили дослідження дихальної 

функції у пацієнтів з руховими розладами гортані за допомогою приладу, що 

забезпечує отримання розширеного переліку показників спірометрії.  

Дослідження функціонального стану системи зовнішнього дихання за 

даними спірометрії за допомогою «Vitalograph Pneumotrac» (Німеччина)  у 

пацієнтів з білатеральними та унілатеральними руховими порушеннями гортані, а 

також у пацієнтів з двобічними руховими порушеннями гортані після виконання 

однобічної ендоскопічної хордоаритеноїдотомії та у осіб контрольної групи, 

дозволили виявити наступне (табл. 3.3.). Аналіз отриманих спірометричних даних  

відбувався з урахуванням поділу пацієнтів з двобічними парезами та паралічами 

гортані (1 група) на дві підгрупи відповідно до суб’єктивного оцінювання ними 

стану власного дихання. Відповідно 1а група -пацієнти з білатеральними парезами 

та паралічами гортані зі значеннями показника SGRQ порушень дихання до 70 

балів, 1б група - у більше ніж 70 балів. 
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                                                                                                            Таблиця 3.3. 

Показники функції зовнішнього дихання у хворих з руховими 

порушеннями гортані 1, 2, 3 та контрольної груп.  

 

Групи 

хворих 

         Показники спірометрії, % до стандартизованих величин 

VC FVC FEV1 FEV1/VC PEF PIF 

К 101,2 ±2,8 97,1 ±2,9 97,3±2,5 96,04 ±3,1 90,2±2,2 94,3±2,6 

1а група 

(n=29) 

96,88±3,66 88,17±3,59 78,17±3,99 90,75±4,59 45,92±4,40 34,08±1,60 

1б група 

(n=26) 

84,86±2,91 81,64±3,3 63,21±4,35 72,86±5,27 31,36±2,31 22,14±1,41 

2 група 

(n=51) 

99,56±2,69 91,06±3,56 83,89±3,53 84,39±2,89 53,22±2,48 37,78±2,35 

3 група 

(n= 24) 

97,77±2,96 92,51±2,68 89,5±4,76 96,5±1,75 61,9±6,65 48,9±3,14 

t (1a-K)   -0,94    -1,94   4,06** 0,96   9,00**  19,72** 

t (1б-K)   4,05**    3,52**   6,80** 3,79**   18,44**  24,40** 

t (2-K)   -0,42     -1,32   3,10** 2,75**   11,15**  16,14** 

t (3-K)   -0,84    -1,16   1,45 -0,13   4,04**  11,04** 

t (1а-1б)    2,57*     1,34   2,53* 2,56**   2,93**  5,60** 

t (1а-2)  -0,59   -0,57 -1,07 1,17 -1,45  -1,30 

t (1а-3)  -0,19   -0,97 -1,82 -1,17 -2,01  -4,20** 

t (1б-2) -3,71**   -1,94 -3,69** -1,92 -6,45**  -5,71** 

t (1б-3)  3,11**    2,56* -4,08** -4,26** -4,34**  -7,77** 

t (2-3)  0,45    0,33   0,95   3,59**   1,22    2,84** 

 

Примітка. *- Р<0,05; **- P<0,01- величини достовірно відрізняються. 
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В усіх трьох групах обстежуваних хворих з парезами та паралічами гортані 

значення VC та FVC становило не менше 80% від належних величин, випадки зі 

значенням об’ємних величин нижче 80%, які свідчили про наявність 

рестриктивного компоненту дихальної недостатності були виключені з 

дослідження. Аналіз показав, що у досліджуваних групах (2 та 3 групи) хворих з 

руховими порушеннями гортані об’ємні показники VC (ЖЄЛ) та FVC (ФЖЄЛ) не 

відрізнялися достовірно від контрольних значень та між собою ( Р>0,05).  Тоді як 

значення показника VC та FVC у 1а та 1б підгрупах порівняно з контрольною 

групою достовірно відрізнялося (Р<0,05, P<0,01). Також було виявлено 

достовірну відмінність значень показника VC 1a, 1б від значень показника 2 

групи. Помірне зменшення величини VC та FVC у хворих з білатеральними 

руховими порушеннями гортані, на нашу думку, є наслідком, адаптаційних 

реакцій організму до виникаючої гіпоксії при білатеральних парезах та паралічах 

гортані.     

Що стосується отриманих значень показника FEV1, то при обстеженні 

пацієнтів 1 групи була виявлена велика розбіжність між максимальними та 

мінімальними значеннями. Дана тенденція фіксувалася при аналізі отриманих 

даних пацієнтів як 1а, так і 1б підгрупи. Велика розбіжність значення показника 

FEV1 у досліджуваних різних груп та суб’єктивна невідповідність самооцінки 

стану власного дихання пацієнтами в підгрупах відповідно до вираженості 

порушень дихання за величиною FEV1, на нашу думку, не дозволяє в повній мірі 

розглядати даний показник, як специфічний при оцінюванні компенсації 

дихальної функції при екстраторакальній обструкції дихальних шляхів у хворих з 

руховими порушеннями гортані. Зазначимо, що значення FVC1 у 1а, 1б, 2 групі 

відрізнялись від показників у контрольній групі. У групі 1б (пацієнти з 

показником загального оцінювання порушень дихання у більше ніж 70 балів)  

порівняно з 2, 3 групою була виявлена статистично достовірна відмінність 

отриманих значень (Р<0,05). У хворих 1а групи (пацієнти з білатеральними 

парезами та паралічами гортані зі значеннями показника суб’єктивного 
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загального оцінювання порушень дихання до 70 балів) не визначалося достовірної 

відмінності результатів порівняно з 2 та 3 групами (P>0,05). 

Аналіз отриманих даних показав, що у всіх досліджуваних групах хворих з 

руховими порушеннями гортані визначалося зниження значення швидкісних 

показників видиху та вдиху (PEF та PIF), що відрізнялися достовірно від 

контрольних значень (Р<0,05, P<0,01) та між собою. Виключення складала 

відсутність достовірної різниці між значеннями PEF та PIF  у 1а підгрупі (хворі з  

самооцінкою порушення якості дихання менше 70 балів) та 2 групі (хворі з 

білатеральними руховими порушеннями гортані після застосованого хірургічного 

лікування). Водночас значення PIF статистично відрізнялося у 1а та 3 групі. Слід 

зазначити, що у всіх хворих (1а, 1б, 2, 3 груп) фіксувалося більш виражене 

зниження швидкісного показника вдиху, значення якого у хворих з 

білатеральними парезами та паралічами гортані становило менше 50% від 

стандартизованих нормативних величин. Найнижчі значення швидкісних 

показників визначалися у 1б підгрупі з більш вираженим  порушенням дихальної 

функції за даними анкетування хворих. Зокрема PEF склав у пацієнтів даної 

групи-31,36±2,31%, PIF-22,14±1,41%. Ці показники мали достовірну відмінність зі 

значеннями PEF, PIF у 1а підгрупі (PEF- 45,92±4,40%, PIF-34,08±1,60%) та 

відмінність від 2 (PEF-53,22±2,48%, PIF-37,78±2,35%) і 3 (PEF-61,9±6,65%, PIF-

48,9±3,14%) груп. У 61,54% обстежених 1б групи, які клінічно мали найбільш 

виражені ознаки дихальної недостатності, також визначалося зниження пікової 

швидкості видиху PEF нижче 40%, що свідчило про розвиток фіксованої 

обструкції при декомпенсації функції зовнішнього дихання у даної категорії 

хворих.  

У 2 групі хворих з парезами та паралічами гортані, яким застосовувалось 

хірургічне лікування стенозу, значення FEV1 у 80% випадків (12 хворих) було 

більше 75% від належних величин, тоді як середнє значення PEF становило 

53,22±2,48%; PIF -37,78±2,35% і статистично мало достовірну (Р<0,05) 

відмінність з 1б, 3 та контрольною групами. На фоні досягнення нормальних 
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значень показника FEV1, у хворих зберігалася функціональна картина зниженого 

швидкісного показника вдиху та видиху. 

У хворих з однобічними парезами та паралічами гортані, у яких не 

визначалося скарг з боку дихальної системи та клінічно функція зовнішнього 

дихання була компенсованою, значення FEV1 було більше 80% від належних 

величин і не мало статистично достовірної відмінності з контролем та 1а групою. 

Значення PIF, яке становило 48,9±2,02% достовірно відрізнялося від усіх трьох 

груп та контрольної, відповідно.  

Нижче, ми наводимо приклади кривих «потік-об’єм» за даними спірометрії 

хворих з руховими порушеннями гортані, що дають змогу візуально оцінити 

зміни об’ємної швидкості повітряного потоку в дихальних шляхах при різних 

об’ємах легень, отримані в ході спірометричного дослідження функції 

зовнішнього дихання у хворих 1, 2, 3 досліджуваних груп. Вісь ординат 

демонструє значення об’ємної швидкості в літрах за секунду, вісь абсцис- 

легеневі об’єми в літрах. Крива в площині позитивних значень вертикальної осі 

відповідає видиху, крива в площині негативних значень вертикальної осі 

відповідає вдиху.  

На рис. 3.2. представлено графічне зображення кривої «потік-об’єм» особи 

З., 36 років, що в анамнезі немає захворювань дихальних шляхів та скарг з боку 

дихальної системи. Крива «потік-об’єм» має «гостру» верхівку, швидкісні потоки 

досягають нормальних значень, визначається швидкий підйом експіраторної 

кривої до піку об’ємної швидкості, після чого поступове ії зниження до замикання 

контуру, інспіраторна крива має дугоподібну форму. 

Рис. 3.3. ілюструє графічне зображення кривої «потік-об’єм» за даними 

спірометрії хворої В., 45 рік. Визначається зниження значень швидкісних потоків 

в обидві фази дихання з переважанням зниження інспіраторного потоку, крива 

має форму «плато». 
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Рис. 3.2. Крива «потік-об’єм» за даними спірометрії особи З., 36 років 

(контрольна група). 

 

 

Рис. 3.3. Крива «потік-об’єм» за даними спірометрії хворої В., 45 років (1б 

група). 
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На рис. 3.4 представлено графічне зображення кривої «потік-об’єм» за 

даними спірометрії хворої П., 60 рік. Крива «потік-об’єм» має згладжену верхівку. 

Визначається зміна співвідношення вертикальних швидкісних параметрів 

повітряних потоків з превалюванням зменшення швидкості інспіраторного 

потоку. 

 

 

Рис. 3.4. Крива «потік-об’єм» за даними спірометрії хворої П., 60 років                

(2 група). 

 

Рис. 3.5.  демонструє криву «потік-об’єм» за даними спірометрії хворої Л., 

22 роки (3 група), яка відображає зміну співвідношення фаз вдиху та видиху, з 

переважним зменшенням швидкості експіраторного потоку та втрату 

«дугоподібної» форми інспіраторної кривої. 
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Рис. 3.5. Крива «потік-об’єм» за даними спірометрії хворої Л., 22 роки              

(3 група). 

Отже, незважаючи на різну морфологічну вираженість  обструкції 

дихальних шляхів при однобічних та двобічних рухових порушеннях гортані, 

забезпеченість розширеного просвіту дихальної щілини в ході виконання 

ендоскопічної хордоаритеноїдотомії, що підтверджується клінічним та 

суб’єктивним покращенням якості дихання у прооперованих пацієнтів, у всіх 

хворих з руховими розладами гортані визначається зниження значення 

швидкісних показників спірометрії. Це доводить складність динамічного 

функціонування гортані у забезпеченні дихальної функції організму. Однак,  

значення даних показників спірометрії, а найбільшою мірою PIF відображають і 

відповідають загальному сприйняттю стану власного дихання хворими з 

руховими порушеннями гортані. 
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3.3. Оцінка фізичної адаптованості хворих з руховими порушеннями  

гортані за даними 6-хвилинного тесту ходьби 

 

Наявність вентиляційної обструктивної недостатності зовнішнього 

дихання у пацієнтів з білатеральними руховими порушеннями гортані обумовлює 

значне зниження якості життя даної категорії хворих. Це, в першу чергу, 

демонструється обмеженнями повсякденної активності особи (догляд за собою та 

хатні справи, переміщення в та поза своїм помешканням, зустріч з оточуючими та 

ін.), які потребують фізичних навантажень малої та середньої інтенсивності. 

Водночас, іноді визначається невідповідність між об’єктивними спірометричними 

показниками функції зовнішнього дихання і суб’єктивним відчуттям нестачі 

повітря у хворого, його спроможністю виконувати навіть незначні динамічні 

м’язові навантаження. Це пояснюється складним ланцюгом негайних та 

довгострокових механізмів компенсації організму у відповідь на обмеження 

здатності системи зовнішнього дихання забезпечити нормальний газовий склад 

крові. 

З метою визначення адаптованості пацієнта до фізичного навантаження 

нами був проведений 6- хвилинний тест ходьби хворим з руховими порушеннями 

гортані. Як один з показових клінічних критеріїв дихальної недостатності нами 

було обрано оцінювання задишки у пацієнта до та після проведення 

функціонального тесту. Задишка (диспное) – це відчуття нестачі повітря і 

пов’язана з цим потреба підсилити дихання. Відчуваючи нестачу повітря, людина 

не тільки мимовільно, але й свідомо збільшує активність дихальних рухів, 

прагнучи позбутись цього тяжкого відчуття, що відрізняє диспное від гіперпное 

та поліпное. Таким чином, задишка є одним з адаптаційних механізмів для 

забезпечення адекватної функції дихання. Оцінка задишки здійснювалася за 10-

бальною шкалою за Боргом.  

При аналізі отриманих даних нами було виявлене таке. У 1а групі до 

проведення тесту 5 пацієнтів (17, 24%) оцінили задишку як помірну (3 бали), 

2(6,9%) - ближче до важкої (4 бали), решта 22 (75,86%) - як слабку (2 бали). За 
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результатами 6-хвилинного тесту ходьби хворих зі значеннями показника 

суб’єктивного загального оцінювання порушень дихання до 70 балів середнє 

значення пройденої хворими відстані було знижено на 38,51 ± 3,79%, в порівнянні 

з розрахованою згідно затверджених формул нормою. У 13 (44,83%) пацієнтів 1а 

групи пройдена відстань була нижча від нормативних на більше ніж 40,0%. Після 

виконання тесту 16 (55,17%) пацієнтів не змінили свого оцінювання задишки. 

Серед пацієнтів 1а групи 7 (24,14%) хворих оцінили задишку як важку (5 балів), 5 

(17,24%) - ближче до важкої (4 балів), 4 (13,79%) - як помірну, 13 (44,83%) – як 

слабку (2 бали). Більш наочно особливості вираженості задишки у пацієнтів з 

білатеральними руховими розладами гортані за результатами 6-хвилинного тесту 

ходьби представлені на рис 3.6.  

 

 

        □   - хворі 1а групи до проведення 6-хвилинного тесту ходьби 

        □ -хворі 1а групи після проведення 6-хвилинного тесту ходьби 

        □  - хворі 1б групи до проведення 6-хвилинного тесту ходьби 

        □   -хворі 1б групи після проведення 6-хвилинного тесту ходьби 

 

Рис. 3.6. Вираженість задишки у хворих з білатеральними руховими 

порушеннями гортані 1а та 1б груп до та після проведення 6-хвилинного тесту 

ходьби. 
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          У 1б групі досліджуваних хворих зі значеннями показника суб’єктивного 

загального оцінювання порушень дихання більше 70 балів до проведення тесту 6 

(23,08%) пацієнтів оцінили свою задишку як дуже важку (6 балів),  17 (65,38%) - 

ближче до важкої (4 бали), 3 (11,54%) як дуже дуже важку (8 балів). За 

результатами 6-хвилинного тесту ходьби середнє значення пройденої хворими 

відстані було нижчим від прорахованого згідно формул в середньому на 

51,23±3,02%. З усіх хворих 1б групи-  у 20 (76,9%) пацієнтів пройдена відстань 

була нижча від заданої більше ніж 40%. Після проведення функціонального тесту 

оцінювання задишки як важкої (5 балів) було дано 13 (50%) пацієнтами, ближче 

до важкої (4 бали) – 4 (15,38%) хворими, 9 (34,6%) пацієнтів оцінили задишку як 

максимальну (10 балів).  

У 2 групі досліджуваних з білатеральними руховими порушеннями 

гортані, що в анамнезі мають хордоаритеноїдотомію у всіх хворих була відсутня 

задишка у стані спокою. За результатами 6-хвилинного тесту ходьби середнє 

значення пройденої хворими відстані було нижчим від прорахованого згідно 

формул в середньому на 7,57±3,89%. Після проведення функціонального тесту 

оцінювання задишки як помірної (3 бали) було дано 6 (11,76%) пацієнтами, 

слабкої (2 бали) 10 – хворими (19,61%).  

У  3 групі хворі з однобічними руховими порушеннями гортані до та після 

виконання 6-хвилинного тесту ходьби не мали задишки, відстань пройденої 

дистанції відповідала значенням розрахованим відповідно до статі, ваги, зросту та 

віку пацієнта. 

Таким чином, найбільш показовими за даними 6-хвилинного тесту ходьби 

в ілюстрації забезпечення фізичної резистентності до динамічних м’язових 

навантажень є результати хворих з двобічними руховими порушеннями гортані до 

застосування хірургічного лікування. Результати функціональних тестів 

засвідчили зниження толерантності до фізичних навантажень у пацієнтів з 

руховими розладами гортані як у 1а, так і у 1б групі. Великий відсоток хворих 

44,83% 1а групи зі значеннями показника суб’єктивного загального оцінювання 

порушень дихання до 70 балів, що мають значно зменшене значення пройденої 
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дистанції у тесті адаптації демонструє виснаженість компенсаторних механізмів у 

даного контингенту навіть при умові відносно невеликих знижень параметрів 

ОФВ1. Зміна характеру диспное визначається лише у 11 (37,93%) пацієнтів, що  

відображає адаптованість організму до умов порушеного дихання. У випадку 

хворих 1б групи зі значеннями показника суб’єктивного загального оцінювання 

порушень дихання більше 70 балів виражене зменшення величин пройденої 

дистанції визначається у 76,9% випадків, що засвідчує виражену декомпенсацію 

організму. Характеристика задишки хворими у бік максимальної визначається у 

більшості випадків як результат дезадаптації. 

При аналізі отриманих даних чітко прослідковується залежність між 

отриманими результатами в ході проведення функціональних проб та власним 

оцінюванням пацієнтом стану дихання, а також отриманих значень 

спірометричних показників  FEV1, PEF та, найбільше, PIF. 

 

 

 

 

            3.4.  Обговорення результатів 

Отже, отримані в результаті інтерв’ювання дані засвідчують значні 

обмеження в повсякденному житті та як наслідок, зниження якості життя хворих з 

білатеральними руховими порушеннями гортані, що обумовлено насамперед, 

порушенням дихальної функції гортані як головної вітальної складової, що 

впливає на життя людини. Зауважимо, що за даними опитувальника SGRQ 

застосування хірургічного лікування у хворих з білатеральними руховими 

порушеннями знімає загрозу, пов’язану з наявністю дихальної недостатності, але 

водночас не може забезпечити таку якість життя хворому, яка відповідає вимогам 

сучасного суспільства. Водночас часто відмічається невідповідність між шириною 

голосової щілини клінічно та відчуттям нестачі повітря у хворого і вираженістю 

клінічної симптоматики. 
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У зв’язку з цим оцінка дихальної функції у хворих з руховими 

порушеннями гортані повинна бути комплексною і включати об’єктивні методи 

обстеження, серед яких особливе місце займає дослідження функції зовнішнього 

дихання.     

Отримані дані в ході спірометричного дослідження функції зовнішнього 

дихання демонструють зниження показника пікової об’ємної швидкості 

експіраторного та інспіраторного потоку у всіх хворих з руховими порушеннями 

гортані, найбільш вираженого при двобічних парезах та паралічах гортані. Зміни 

значення показника PIF, що відображає механіку повітряного потоку в умовах 

стенозу гортані паралітичного генезу за нашими даними є найбільш точним 

критерієм визначення тяжкості стану хворих з двобічними руховими 

порушеннями гортані і  відповідає рівню  негативної оцінки хворими стану 

власного дихання за даними інтерв’ювання.  

Динамічне спостереження хворих з білатеральними парезами та 

паралічами гортані дозволило виявити прогностично несприятливі ознаки за 

даними спірометрії, які свідчать про декомпенсацію дихальної функції та 

посилення дихальної недостатності: зниження показників PIF більше ніж на 80% 

від значень нормативних величин та PEF більше ніж на 60% від значень 

нормативних величин. Також несприятливим чинником є поява рестриктивного 

компоненту дихальної недостатності у вигляді компенсаторного зменшення VC та 

FVC легень. Прогностично несприятливою ознакою у хворих з білатеральними 

руховими порушеннями гортані  слугувало зниження відстані пройденої дистанції 

більше ніж на 40%, що свідчило про зниження резервних пристосувальних 

можливостей системи зовнішнього дихання і серцево-судинної системи і може 

розглядатися як критерій можливого швидкого настання стадії декомпенсації у 

хворого. Отже, найбільш оптимальним та інформативним для оцінки дихальної 

функції у пацієнтів з білатеральними руховими розладами гортані є застосування 

поєднання спірометрії (показники VC, FVC, FEV1, FEV1/VC, PEF, PIF), 

функціонального тесту ходьби та самооцінки пацієнта. Поєднання цих методик 
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дозволяє найбільш повно і точно визначити реальний стан хворого і допомагає 

визначитися з  доцільністю та обсягом хірургічного лікування. 

 За матеріалами 3 розділу опубліковані: 

1. Яремчук С. Е. Комплексна оцінка функції дихання у хворих з 

білатеральними руховими розладами гортані / Яремчук С. Е., Земляк Т. Б. / 

Ринологія.- 2017. - №1. - C. 46-54. (Дисертантом проведено відбір хворих, клінічні 

обстеження, статистичну обробку отриманих даних, аналіз даних,  написання 

статті). 

2. Яремчук С. Е. Застосування стандартизованого інтерв’ювання при 

оцінюванні якості життя хворих з ознаками рухових порушень гортані / Яремчук 

С. Е., Шидловська Т. А., Земляк Т. Б. / ЖВНГХ.- 2017. - №3. – C.22-34. 

(Дисертантом проведено відбір хворих, клінічні обстеження, статистичну обробку 

отриманих даних, аналіз даних,  написання статті). 

3. Яремчук С. Е. Застосування шестихвилинного тесту ходьби при 

визначенні фізичної адаптованості хворих з двобічними руховими розладами 

гортані / Яремчук С. Е., Земляк Т. Б. / ЖВНГХ. - 2017. - №3-с. – C.113-115. 

(Дисертантом проведено відбір хворих, клінічні обстеження, статистичну обробку 

отриманих даних, аналіз даних, написання тез). 

4. Яремчук С. Е. Стандартизоване інтерв’ювання хворого як метод 

дистанційного контролю якості життя пацієнтів з парезами та паралічами гортані / 

Яремчук С. Е., Шидловська Т. А.,  Земляк Т. Б // ЖВНГХ. – 2017. - №5-с. – C.122-

123. (Дисертантом проведено відбір хворих, клінічні обстеження, статистичну 

обробку отриманих даних, аналіз даних, написання тез). 

            5. Яремчук С. Е. Критерії ефективності функції зовнішнього дихання у 

хворих з парезами та паралічами гортані за даними спірометрії / Яремчук С.Е., 

Павлик Б.І., Земляк Т.Б. // ЖВНГХ. – 2018. - №3-с. – C.144-145. (Дисертантом 

проведено відбір хворих, клінічні обстеження, статистичну обробку отриманих 

даних, аналіз даних,  написання статті). 
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РОЗДІЛ 4 

СТАН ГОЛОСОВОЇ ФУНКЦІЇ У ХВОРИХ З РУХОВИМИ 

ПОРУШЕННЯМИ ГОРТАНІ ЗА ДАНИМИ КЛІНІЧНИХ ТА 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

4.1. Скарги  та суб’єктивне оцінювання якості голосу та ковтання 

хворими з руховими порушеннями гортані 

 

Нами було проведено детальне опитування хворих з руховими 

порушеннями гортані з метою повного аналізу їх скарг. Вивчалися скарги 

пацієнтів як на стан голосового апарату, так і ті, що можуть відбивати загальний 

стан організму, зокрема, центральної нервової системи. Адже багато авторів 

визначають роль функціонального стану нервової системи в розвитку порушень 

голосу [2, 55,14, 54, 51]. Як провідний симптомокомплекс при різних  моторних 

порушеннях гортані ми розглядали дисфонію (порушення якості голосу) різного 

ступеня вираженості та можливу появу афонії (відсутність голосу). В першу 

чергу, нами було проведено опитування скарг, які характеризують порушення 

голосоутворення (наявність захриплості різного ступеня, зменшення гучності 

голосу, діапазону, «голосова втома» тощо) та проаналізовано їх поширеність в 

усіх групах обстежуваних хворих з однобічними та двобічними парезами та 

паралічами гортані (1, 2, 3 групи). Аналіз скарг виявив наступне (табл. 4.1.). 

Серед місцевих скарг у обстежених хворих з руховими порушеннями 

гортані з боку голосового апарату найчастіше виявлялися ті, що свідчили про 

зміну звучності, сили та тембру голосу, зокрема захриплість різного ступеня 

вираженості, зрив «звуку», звуження діапазону, зниження звучності голосу. 

 

                                                                                                       

 

    



93 
 

Таблиця 4.1.  

Місцеві та загальні скарги обстежених хворих з парезами та паралічами 

гортані 1, 2, 3 груп. 

 

 

Виявлені  

скарги 

число хворих 

     1 група n=55       2 група n=51      3 група n=24 

% абс. %    абс. % абс. 

Захриплість незначна 16,4    9 9,8       5    25,0 6 

Захриплість помірна 60,0   33 37,25      19 66,7 16 

Захриплість виражена 23,6   13 53,0** 27 8,3 2 

«Голосова втома»     54,5   30 74,5 38    75,0     18 

«Зрив» звуку     70.9   39   64,7       33    50,0 12 

 Звуження діапазону     32,7   18 94,1* 48    50,0 12 

 Зміна звучності голосу     32,7   18 86,3* 44    50,0 12 

Відчуття подразнення, 

сухості, «клубка» в 

гортані 

   

    56,3   

    

  31 

 

51,0 

      

      26 

 

50,0 

 

12 

Біль, напруження в 

м’язах шиї та глотки 

   18,2   10 47,05 24 66,7 16 

«Спотворення» плачу та 

 сміху 

    32,7    18 - - - - 

 Поперхування     14,5     8 9,8 5 29,2 7 

 Головний біль     72,7    40 72,5 37 33,3 8 

 Запаморочення     56,3    31 3,3 2 - - 

 Порушення пам’яті,   

 уваги 

   67,3    37 64,7       33 29,2 7 

 Важкість у голові     72,7    40 25,5 13 25,0 6 

 Підвищена емоційність 

 та дратівливість 

    72,7     40 64,7 33 37,5 9 

    

Примітка: * p<0,01 величини достовірно відрізняються в 1 та 2 групі 

                  **  p<0,01 величини достовірно відрізняються в 2 та 3 групі 
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В першій групі у обстежених нами пацієнтів скарги на виражену 

захриплість мали місце у 23,6%, помірну- 60%, незначну-16,4% хворих. У групі 

хворих з білатеральними руховими порушеннями гортані, яким була виконана 

ендоскопічна хордоаритеноїдотомія визначалося збільшення числа пацієнтів зі 

скаргами на виражену захриплість до 53,0% випадків, у решти хворих у 37,25% 

випадків були скарги на помірну захриплість та у 9,8% випадків на незначну 

захриплість. В групі хворих з однобічними парезами та паралічами гортані (3 

група) більшість скаржилася на помірну захриплість (66,7%), скарги на виражену 

захриплість висували 2 пацієнта (8,3%), на незначну 6 хворих (25,0%). 

На «голосову втому» скаржились 54,5% осіб першої групи, 74,5% - другої,  

75,0%- третьої групи. В першій групі «зрив» звуку відзначали 70,9% пацієнтів, в 

другій групі таких було - 64,7%, в третій - 50,0% відповідно. Голос 

характеризувався як той, що «сідає» ближче до вечора. Крім того, чітко 

прослідковувалась тенденція до погіршення якості голосу у вологу та теплу 

погоду. Звуження діапазону та зміну звучності голосу відзначали 32,7% осіб 

першої групи та 50% осіб третьої групи, у другій групі скарги на звуження 

діапазону висували 94,1% пацієнтів, зміну звучності голосу відзначали- 86,3% 

осіб.  

Також при опитуванні хворих з руховими розладами гортані в усіх групах 

обстежуваних більшість з хворих скаржилися на відчуття подразнення, сухості, 

дискомфорту в області гортані, наявність «клубка» при ковтанні. В першій групі 

перераховані скарги висували 56,3% пацієнтів, в другій - 51,0%, в третій -  50,0% 

відповідно.              

Біль, напруження в м’язах глотки та шиї найбільше турбувало пацієнтів з 

однобічними руховими розладами гортані- 66,7% обстежених (3 група) та 

пацієнтів з двобічними парезами та паралічами гортані, яким була виконана 

ендоскопічна хордоаритеноїдотомія - 47,05% обстежених. Тоді як пацієнти 

першої групи відзначали дану симптоматику у 18,2% випадків. 

При опитуванні пацієнтів з білатеральними паралічами гортані (1 група)  

звернули на себе увагу скарги, що описувалися 18 пацієнтами (32,7%) як  
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«відсутність сміху», «глухий сміх», «спотворений плач та сміх», свідоме 

обмеження сміху та плачу. 

Періодичне поперхування рідкою, рідше твердою їжею відзначали 8 

пацієнтів першої групи (14,5%), 7 пацієнтів третьої групи (29,2%) та 5 хворих 

другої групи (9,8%). 

У обстежених нами хворих також виникало багато скарг не тільки на 

розлад голосової функції, а і скарг загального характеру: на головний біль, 

запаморочення, важкість в голові, погіршення пам’яті та уваги, підвищення 

дратівливості та емоційності. Посилення даних скарг визначалося при голосовому 

та емоційному навантаженні, втомі. Найбільш вираженими загальні скарги були у 

хворих першої групи, що мали клінічні ознаки декомпенсованої дихальної 

недостатності.  

Аналіз отриманих даних в результаті проведення стандартизованого 

інтерв’ювання хворих з руховими порушеннями гортані 1, 2, 3 груп за допомогою 

опитувальника VHI-30, дозволив виявити наступне (табл. 4.2).  

В групі пацієнтів з двобічними руховими розладами гортані (1 група) 

загальний індекс порушень якості голосу становив 61,51±5,98, оцінка порушень 

емоційного статусу склала 16,23±2,18; функціонального 21,77±2,49; 

фізіологічного 23,51±1,77. Незважаючи на відносно рівномірний розподіл 

оцінювання емоційної функціональної та фізічної категорій, найбільший бал 

надається хворими даної групи в запитаннях, що стосуються фізичного статусу. А 

саме, оцінюванню особливостей якісних характеристик порушень голосу (оцінці 

захриплості та грубості голосу, наявності диспное при голосовому навантаженні, 

зміні звучності голосу протягом дня, наявності відчуття напруження при 

голосовому навантаженні, «зриву» звуку тощо). Дана тенденція зберігається і при 

розподілі суб’єктивного оцінювання якості голосу у пацієнтів 2-ї та 3-ї груп. Так,  

загальний індекс порушень якості голосу у пацієнтів з білатеральними парезами 

та паралічами гортані, що в анамнезі мають виконану ендоскопічну 

хордоаритеноїдотомію (2 група) становив 65,01±4,57, індекс порушень 

емоційного статусу 20,88±1,91, функціонального 19,66±1,23, фізіологічного 
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23,93±2,11. В групі пацієнтів з однобічними руховими порушеннями гортані 

оцінка загального балу порушень голосу склала 63,33±3,41, бал емоційної 

категорії 21,43±2,55, функціональної категорії 18,64 ±2,01, фізичної 22,52±1,46.  

Слід зазначити, що згідно з шкалою індексу порушень голосу, отримані середні 

значення загального балу VHI-30 визначають порушення голосу в усіх групах 

хворих як тяжкі [5]. Середньостатистичні показники оцінки голосової функції 

самими пацієнтами за шкалою VHI у досліджуваних групах достовірно не 

відрізнялися між собою, отже у всіх них були розлади голосоутворення, що 

усвідомлювалися як значні.  

                                                                                                     Таблиця 4.2. 

Значення показників суб’єктивної оцінки стану якості голосу пацієнтів з 

руховими розладами гортані 1, 2, 3 груп. 

 

Групи 

Категорії опитувальника VHI-30  

Емоційна Функціональна Фізіологічна Загальний бал 

1 16,23±2,18    21,77±2,49 23,51±1,77      61,51±5,98 

2  20,88±1,91    19,66±1,23 23,93±2,11      65,01±4,57 

            3  21,43±2,55     18,64± 2,01 22,52 ±1,46     63,33± 3,41 

t/p   (1-2) 

  

1,60 

      p>0,05 

         -0,76  

p>0,05 

0,17 

p>0,05 

0,47 

p>0,05  

t/p   (1-3) 

   

        -1,55 

p>0,05  

           0,98 

p>0,05 

0,43 

p>0,05  

              -0,26 

P>0,05  

  t/p   (2-3)             0,17          -0,43          -0,63 -0,29  

       p>0,05 p>0,05        p>0,05 p>0,05 

         

Також ми при провели дослідження оцінки стану функції ковтання  

пацієнтами з руховими розладами гортані (1, 2 та 3 групи відповідно) за даними 

опитувальника MD Anderson Dysphagia Inventory (MDADI). Отримані дані 

представлені нижче (табл. 4.3). Загальний бал якості ковтання в групі пацієнтів з 

білатеральними парезами та паралічами гортані (1 група) в середньому становив 

67,41±3,87, в групі хворих з білатеральними руховими розладами гортані (2 
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група) яким була виконана ендоскопічна хордоаритеноїдотомія- 83,08±3,64. Отже, 

показник індексу якості ковтання у пацієнтів  групи 2 характеризує відносно 

нормальне збереження якості ковтання у пацієнтів з білатеральними руховими 

розладами гортані, яким застосовувалась хордоаритеноїдотомія, в порівнянні з 

першою групою. У пацієнтів з унілатеральними руховими розладами гортані (3 

група) середнє значення індексу порушень ковтання становило 65,28±5,97, що не 

має достовірної різниці з даними отриманими у першій групі хворих. Таким 

чином, порушення ковтання мають місце як при білатеральних, так і при 

унілатеральних рухових порушеннях.     

 

                                                                                                  Таблиця 4.3. 

Значення показників суб’єктивної оцінки стану  якості ковтання  пацієнтів 

з руховими розладами гортані 1, 2, 3 груп. 

Групи 

                            Категорії опитувальника MDADI  

Емоційна  Функціональна Фізична 

Глобальне 

оцінювання 

Загальний 

бал 

1 19,11±1,14  18,63±0,76  26,11±1,77  3,06±0,16  67,41±3,87  

           2 25,34±1,21  21,85±0,45  32,44±1,32  4,27± 0,21 83,08± 3,64 

3  18,48±2,01  17,14± 1,58 26,1± 2,32 3,14± 0,66 65,28± 5,97 

t/p   (1-2) 

  

-3,75  

p<0,01 

-3,65 

p<0,05  

-2,78 

p<0,05 

-4,58 

p<0,01  

-2,95  

p<0,01 

t/p   (1-3) 

  

0,27 

p>0,01  

0,85 

p>0,01  

0,07 

p>0,01  

-0,12 

p>0,01   

0,30 

p>0,01   

t/p   (2-3) 

  

-2,92 

p<0,05  

-2,87 

p<0,05 

-2,38 

p>0,05  

          -1,63 

p<0,05 

        -2,55 

p<0,05  

 

Більш наочно ці дані представлені на рис. 4.1. 
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1  група- пацієнти з двобічними руховими розладами гортані; 

2 група- пацієнти з двобічними руховими розладами гортані після виконання 

хордоаритеноїдотомії; 

3  група- пацієнти з однобічними руховими розладами гортані; 

           Рис. 4.1. Середні значення блоків опитувальника MD Anderson Dysphagia 

Inventory  в  1, 2, 3 групах пацієнтів. 

 

         Загальний бал якості ковтання в групі пацієнтів з білатеральними парезами 

та паралічами гортані (1 група) в середньому становив 67,41±3,87,  в групі хворих  

з білатеральними руховими розладами гортані (2 група) яким була виконана 

ендоскопічна хордоаритеноїдотомія- 83,08±3,64. Отже, показник індексу якості 

ковтання у пацієнтів групи 2 характеризує відносно нормальне збереження якості 

ковтання у пацієнтів з білатеральними руховими розладами гортані, яким 

застосовувалась хордоаритеноїдотомія, в порівнянні з першою групою. У 

пацієнтів з унілатеральними руховими розладами гортані (3 група) середнє  

значення індексу порушень ковтання становило 65,28±5,97, що не має достовірної 

різниці з даними отриманими у першій групі хворих. Таким чином, порушення 

ковтання мають місце як при білатеральних, так і при унілатеральних рухових 

порушеннях.            
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4.2. Стан голосового апарату за даними фоніатричного огляду та  

відеоларингостробоскопії у хворих з руховими порушеннями гортані 

  

Всі обстежені нами хворі з руховими порушеннями гортані перш за все 

пройшли загальний та спеціалізований фоніатричний огляд, що включав в себе 

непряму ларингоскопію з різними функціональними навантаженнями.            

Огляд внутрішніх структур гортані, що здійснювався за допомогою непрямої 

ларингоскопії, ендоскопії гортані та відеоларингостробоскопії включав 

оцінювання морфологічних особливостей слизової оболонки гортані та голосових 

складок, доступного огляду відділу трахеї, а також аддукції (при здійсненні 

фонації) та абдукції (при вдиху) голосових складок. Порушення рухової функції 

гортані, що  виявлялися у вигляді зменшення сили та амплітуди довільних рухів 

голосової складки нами трактувалося як парез, а повна відсутності рухів голосової 

складки - як параліч гортані.  

Абдукторне положення голосової складки визначається не лише фазою 

дихального циклу (вдих, видих). Характер дихання (глибина, частота) в нормі 

неабияк змінюють ларингеальну картину, яка відображає просвіт голосової 

щілини та положення голосової складки. В нормі при спокійному диханні 

голосові складки знаходяться в середньому положенні між повним приведенням 

та повним відведенням, тоді як при форсованому диханні рухи голосових складок 

стають більш вираженими, а голосова щілина максимально розширюється на 

вдиху і звужується на видиху. 

Виділяються такі оцінки положення голосової складки: медіанне, 

парамедіанне, інтермедіанне, відведене. Згідно до такого поділу нами було 

оцінено положення голосової складки у обстежуваних хворих. Зважаючи на  

характер досліджуваних порушень гортані (парези, паралічі) та їх різноманітні 

прояви ми проводили оцінку в момент максимально глибокого вдиху хворим.  

На відміну від ендоскопії гортані, що відображає відносно статичну 

ларингоскопічну картину аддукції та абдукції голосових складок, 

ларингосторобоскопія дозволяє оцінити функціональний стан голосового апарату 
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в динамічному русі. При відеоларингостробоскопічному огляді гортані, крім 

аналізу кількісно- якісних характеристик фонаторних коливань згідно бальної 

шкали  Г.Ф. Иванченко (1992) (табл.2.1.), ми звертали увагу на наявність коливань 

голосових складок, що обумовлені повітряним потоком при здійсненні видиху чи 

при фонації, наявність рухів черпалоподібних хрящів, стан вестибулярного 

відділу гортані. У осіб контрольної групи визначалися чіткі синхронні по частоті 

та амплітуді коливання голосових складок. Амплітуда коливань була середньою, 

медіальний край рівний, слизова хвиля наявна. Голосові складки були в 

достатньому тонусі, рівномірно коливалися всією своєю протяжністю з 

правильною послідовністю рухів. Змикання голосових складок в фазі закриття 

було повним на всьому протязі. Темп коливань відрізнявся в залежності від 

висоти звуку, що фонувався, визначався «стробоскопічний комфорт». Не 

спостерігалося напруження вестибулярного відділу гортані при фонації. В 

контрольній групі 15 здорових осіб середня кількість балів становила 5,010±0,001   

При огляді внутрішніх структур гортані у пацієнтів з двобічними 

руховими розладами гортані (1 група) на фоні відсутності ознак запальних змін 

слизової оболонки в переважній більшості мало місце двобічне майже медіанне 

та/або (бо порушення були і симетричними, і асиметричними) парамедіанне 

розташування голосових складок при максимальному вдиху, що визначалося на 

фоні повної або часткової відсутності рухів черпакуватих хрящів гортані. При 

здійсненні періодичних актів вдиху та видиху спостерігалися неврегульовані 

різноспрямовані коливання голосових складок під дією струменя повітря, в тому 

числі досить виражені зі значним вертикальним компонентом, так звана - 

флотація голосових складок, ймовірніше обумовлені їх атонічним станом на фоні 

атрофічних процесів в результаті порушень іннервації гортані. При цьому 

визначалася відсутність задовільного натягнення краю голосової складки, вільний 

край її був серповидно ввігнутий. Відеостробоскопічна картина фази закриття  

при здійсненні фонації у 49,1% випадків обстежуваних хворих з двобічними 

парезами та паралічами гортані характеризувалася неповним змиканням голосової 

щілини, повне змикання голосової щілини спостерігалося у 27,27% випадків 
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обстежуваних хворих. Збережені вібраторні коливання обох голосових складок 

визначалося у 21,81% випадків (12 хворих), водночас дані коливання описувалися 

як асинхронні, низькоамплітудні, низькочастотні. При стробоскопічному 

обстеженні у решти хворих з білатеральними руховими розладами гортані 

визначалися збережені вібраторні коливання однієї складки (14,5%) або 

спостерігалася повна відсутність коливань обох голосових складок (63,69%). 

Амплітуда та частота даних коливань була зменшена, в рідких випадках у деяких 

хворих амплітуда була дещо збільшеною за рахунок значного зниження тонусу 

голосових складок. «Стробоскопічний комфорт» був відсутній в усіх випадках 

обстежуваних хворих 1 групи. Середня сума розрахованих балів, яка характеризує 

ступінь порушень показників відеоларингостробоскопії, дорівнювала в цій групі 

10,54±0,28 (див. табл. 4.4.). Також ми спостерігали наявність парадоксальних 

аддукторних рухів голосових складок при здійсненні вдиху у 4 (7,27%) хворих, 

що ймовірно, пояснюється патологічною синкінетичною реіннервацією 

внутрішніх м’язів гортані. 

На рис 4.2. наводимо приклад ларингоскопічної картини пацієнтки з 

білатеральними руховими розладами гортані при диханні та фонації. При диханні 

має місце медіанне положення правої голосової складки, парамедіанне – лівої; 

при фонації зберігається щілина в середньому відділі голосової щілини.  

 

   

           Рис. 4.2. Ларингоскопічна картина хворої  Н-к, 45 років (1 група).  
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Ларингоскопічна картина пацієнтів з білатеральними руховими розладами 

гортані, яким було виконано однобічну ендоскопічну хордоаритеноїдотомію (2 

група) характеризувалася наступними ознаками: голосові складки у них були 

блідо-рожеві або білі, нерідко спостерігався підсилений судинний малюнок, 

помірна крайова гіперемія, визначалося відведене положення голосової складки 

на стороні проведеного хірургічного втручання з переважним фіксованим 

положенням резецированого черпакуватого хряща з відповідної сторони, та в 

переважній більшості випадків парамедіанне положення голосової складки на 

протилежній стороні. При фонації у 39 (76,47%) пацієнтів з двобічними руховими 

розладами гортані, яким було виконано однобічну хордоаритеноїдотомію  

визначалося неповне змикання голосової щілини, у 23,53% випадків (12 хворих) -  

фіксувалася повна відсутність змикання.    

При відеоларингостробоскопічному дослідженні у деяких пацієнтів другої 

групи, що в анамнезі мають однобічну хордоаритеноїдотомію, звертала на себе 

увагу зміна характеру хаотичних неврегульованих різнонаправлених коливань 

голосової складки на стороні виконання хірургічного втручання, що до операції 

трактувалися як флотація атонічної голосової складки при диханні.  

Також звертав на себе увагу сформований вестибулярний механізм 

голосоутворення у більшості (82,35%) пацієнтів з двобічними руховими 

розладами гортані, що виникає за рахунок гіпертонусу та гіпертрофії 

вестибулярних (вентрикулярних) складок гортані. Гіпертонус вестибулярного 

відділу голосового апарату був виражений в різному ступені, однобічний або 

двобічний (симетричний або асиметричний). Сформований псевдоскладковий 

механізм голосоутворення демонструвався при фонації повним змиканням та 

певною вібрацією вестибулярних складок. При значній гіпертрофії вестибулярних 

складок визначалося їх нависання над істинними голосовими складками, яке 

зберігалося і при диханні хворого та обмежувало просвіт дихальної щілини, що 

також могло посилювати рівень задишки у прооперованих хворих з 

білатеральними руховими розладами гортані. 
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На рис. 4.3. наведена ларингоскопічна картина хворої з білатеральними 

руховими розладами гортані після виконання хордоаритеноїдотомії зліва. При 

диханні визначається стан після хордоаритеноїдотомії зліва, при фонації - 

формування псевдоскладкового вестибулярного механізму голосоутворення. 

Загалом, при оцінюванні якісно-кількісних ознак фонаторних коливань у 

пацієнтів з білатеральними руховими розладами гортані після перенесеної 

однобічної хордоаритеноїдотомії (2 група) згідно бальної шкали Г.Ф. Иванченко  

(1992) загальний бал становив 12,01±0,26. 

 

 

Рис. 4.3. Ларингоскопічна картина хворої Н-к, 45 років (2 група).  

 

У 3 групу увійшли хворі з однобічними (унілатеральними) руховими 

розладами гортані. При огляді гортані у хворих 3 групи виявлено наступні 

ларингоскопічні ознаки: слизова оболонка не мала ознак запальних змін, голосові 

складки були блідо-рожевого кольору з переважним стоншення медіального краю 

з боку ураження. Рухові порушення гортані на стороні ураження засвідчувалися 

виявленими при непрямій ларингоскопії та відеоларингоскопії наявними 

обмеженнями або відсутністю абдукції голосової складки, яка в момент 

максимального вдиху у 8 (33,3%) хворих займала медіанне, у 14 (58,33%)- 

парамедіанне, 8,3% - інтермедіанне положення. При здійсненні акту фонації у 14 

(58,8%) пацієнтів з однобічними порушеннями рухової діяльності гортані було 

зафіксовано обмеження рухомості черпакуватого хряща на стороні паралізованої 
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голосової складки, у 8 (33,3%) пацієнтів даної групи – рухи черпакуватого хряща 

були повністю відсутні, і у 2 (8,3%) пацієнтів – рухи черпакуватого хряща 

трактувалися як ті, що здійснювалися майже в повному обсязі (при фонації 

черпакуваті хрящі змикалися по серединній лінії, була відсутня статична ротація 

черпакуватого хряща вперед). Також при фонації визначалося неповне закриття 

дихальної щілини в 21 (87,5%) випадку у пацієнтів з однобічними руховими 

порушеннями гортані. При цьому асиметрична овальна щілина при фонації 

спостерігалася в поєднанні з відсутністю натягування вільного краю паралізованої 

голосової складки, трикутна та лінійна  визначалася при збереженні натягування. 

У 3 (12,5%) випадках повне змикання голосових складок відбувалося за рахунок 

компенсаторного збільшення амплітуди рухів голосової складки протилежної 

здорової сторони. Серед компенсаторних механізмів також можливо розглядати 

гіпертрофію вестибулярної складки частіше хворої сторони гортані. Наявність 

істинних фонаційних рухів голосової складки на стороні ураження гортані 

визначалася у 3 (12,5%) пацієнтів, тоді як інші безсистемні коливання 

паралізованої голосової складки у вертикальній площині, що виявлялися у 19 

(79,2%) хворих з однобічним руховими порушеннями гортані здійснювалися під 

впливом повітряного потоку при фонації та диханні. 

На рис. 4.4. наведена ларингоскопічна картина хворого з 3 групи з 

лівобічним парезом гортані. Голосові складки блідо-рожеві. При диханні має 

місце парамедіанне положення лівої голосової складки, неповне змикання 

голосових складок при фонації по всій довжині складок, овальна фонаційна 

щілина, серповидно ввігнутий медіальний край голосових складок, гіпертонус 

вестибулярної складки справа. 

При аналізі кількісної оцінки результатів стробоскопічного обстеження 

пацієнтів з однобічними парезами та паралічами гортані середня сума 

розрахованих балів, яка характеризує ступінь порушень показників 

відеоларингостробоскопії, дорівнювала в цій групі  9,58±0,31.  
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Рис 4.4.  Ларингоскопічна картина хворого К-т, 59 р (3 група).  

 

                                                                                                         Таблиця 4.4. 

Стан голосової функції за даними відеоларингостробоскопії за середньою 

кількістю балів, M±m, (за Г.Ф. Иванченко). 

 

Групи обстежуваних Середня кількість 

балів в групах 

Контрольна група  5,010±0,001   

1 група  (n = 55) 10,54±0,28* 

2 група   (n =51) 12,01±0,26* 

3 група   (n =24)  9,58 ±0,31* 

t (1-2)  -3,85   (p<0,01) 

t (2-3)    6       (p<0,01)  

t (1-3)   2,3     (p<0,01)  

            Примітка   * Р< 0,01 порівняно з контрольною групою 

            

            Таким чином, за даними відеоларингостробоскопії у досліджуваних нами 

групах хворих з руховими розладами гортані спостерігалися зміни стану 

голосового апарату, виражені різною мірою. Згідно отриманих даних 

визначається статистично достовірна різниця якісно-кількісних показників 

порушень роботи голосового апарату гортані за даними відеоларингостробоскопії 
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у досліджуваних групах між собою. При цьому, найбільш виражені порушення 

фонаторної діяльності спостерігалися у 2 групі – з двобічними порушеннями 

рухової функції гортані після проведення хірургічного лікування, а найменш 

виражені – в 3, з однобічними парезами та паралічами. Найкращі показники у 3 

групі мають очевидну причину – одна голосова складка працює у повному обсязі, 

що дозволяє до деякої міри компенсувати недіючу сторону під час фонації. 

Причому показники достовірно кращі як у порівнянні з 1 так і з 2 групою. 

 

 

4.3. Стан голосової функції за даними акустичного аналізу голосу та 

функціональних проб у хворих з руховими порушеннями гортані 

 

Перш за все, з метою оцінювання якості голосу у всіх хворих з руховими 

порушеннями нами було проведено функціональний тест, що є найбільш 

розповсюдженим в клінічній практиці, а саме визначено час максимальної 

фонації. Цінність цього методу полягає в тому, що він дає змогу не тільки оцінити 

загальний обсяг повітря, яке використовується для фонації, роботу внутрішніх 

м’язів гортані та силу експіраторної напруги дихальних м’язів, а й здійснити  

відносну оцінку фонаційного дихання хворого, що є одним з компонентів 

забезпечення голосоутворення.  

При аналізі результатів ЧМФ звуку «а» у хворих з руховими порушеннями 

гортані 1, 2, 3 груп нами було виявлене наступне (табл. 4.5).   

Як видно з зазначених у таблиці даних в усіх групах обстежуваних хворих 

з парезами та паралічами гортані визначається суттєве зниження часу 

максимальної фонації в порівнянні з контрольною групою. Найвищі значення 

показників часу максимальної фонації хворих з руховими розладами гортані 

визначалися серед пацієнтів 3 групи з однобічними руховими порушеннями, так 

середнє значення ЧМФ у цій групі обстежуваних становило 8,1±0,39с. У хворих з 

білатеральними руховими розладами гортані (1 група) час максимальної фонації 

звуку «а» склав 6,9±0,16с. Після хірургічного лікування хворих з двобічними 
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руховими порушеннями гортані середнє значення ЧМФ становило 4,3±0,2 с. 

Показники достовірно (Р< 0,01) відрізнялися від контролю та між собою у різних 

групах.  

                                                                                                                        Таблиця 4.5. 

Час максимальної фонації у хворих з руховими розладами гортані (групи 1, 

2, 3) та у осіб контрольної групи (К), M±m, c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка   ** Р< 0,01 порівняно з контрольною групою 

 

Аналіз отриманих нами в попередніх дослідженнях щодо порушень 

голосової функції  у хворих з парезами та паралічами гортані даних суб’єктивної 

оцінки пацієнтами якості власного голосу, виявив необхідність пошуку більш 

об’єктивних показників акустичної картини даної категорії хворих, порушення 

голосоутворення у яких є багатофакторним процесом на тлі очевидно органічної 

природи. У зв’язку з цим усім хворим з руховими порушеннями гортані було 

проведено акустичне дослідження мовленневого сигналу при фонуванні звуку 

«а». Аналіз отриманих в ході цифрової обробки даних індивідуального 

акустичного профілю хворих з парезами та паралічами гортані демонстрував 

наступну акустичну картину  (табл. 4.6.).  

При аналізі параметрів акустичної картини звертала на себе увагу, висока  

частотна розбіжність висоти тону у хворих з білатеральними руховими розладами 

гортані. Під час виконання фонаційного завдання деякі з цих хворих відмічали 

Групи ЧМФ, с 

1 група 6,9±0,16** 

2 група 4,3±0,2** 

3 група 8,1±0,39** 

К 18±2,7 

t (1-2) 10,15 (Р< 0,01) 

t (1-3) 2,85  (Р< 0,01) 

t (2-3) 8,67  (Р< 0,01) 
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напруження в м’язах шиї та відчуття важкості при намаганні утримання фонації 

звуку «а» з постійною висотою.  Так, у 1 групі хворих з білатеральними руховими 

розладами гортані різниця між максимальною та мінімальною висотою тону 

(частотна розбіжність) при фонації становила більше ніж 100 Гц у 27,3% 

випадках. Серед пацієнтів 2 групи, що в анамнезі мають однобічну 

хордоаритеноїдотомію значення частотної розбіжності у більше ніж 100 Гц 

визначалося у 66,7% випадках. У 3 групі хворих з однобічними парезами та 

паралічами гортані частотна розбіжність звуку була у межах 10-15 Гц. Висока 

частотна розбіжність висоти тону звукового сигналу у хворих з білатеральними 

руховими розладами гортані засвідчує про втрату можливості втримання  

постійного та чистого звуку при фонації навіть нетривалий період даною 

категорією хворих. Клінічним проявом даних порушень може бути «зрив» звуку, 

втрата мелодійності та поява перцептивного тремолювання голосу. 

Фонування звуку «а» відбувалося в межах значень показника гучності, що 

відповідає розмовній мові. При цьому значення динамічного діапазону в 

більшості випадків обстежуваних в усіх групах хворих з руховими розладами 

гортані не перевищувало 15дБ.  

Зважаючи на отримані нами дані щодо ЧМФ у обстежуваних нами хворих 

з руховими розладами гортані, акустичному аналізу підлягали ділянки тривалістю 

4с, а у частини пацієнтів менше 3-4 с, оскільки це був максимально придатний для 

акустичного аналізу відрізок запису фонації. 

При аналізі отриманих даних акустичного дослідження звукового сигналу 

при фонуванні звуку «а» були виявлені суттєві відмінності між значеннями  

параметрів Jitter та Shimmer, а також показника відношення негармонічного 

(шумового) та гармонічного компоненту в спектрі голосного звуку «а» (NHR) у  

пацієнтів з руховими розладами гортані (групи 1, 2, 3) та у осіб контрольної групи 

(К). Визначалася статистично достовірна відмінність між акустичними 

параметрами отриманими у пацієнтів 1, 2, 3 груп з руховими розладами гортані та 

особами, що не мали ознак порушення голосу (К група)  (р < 0,05; p<0,01). 
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                                                                                                             Таблиця 4.6. 

Акустичні показники аналізу голосового сигналу при фонації «а» у 

пацієнтів з руховими розладами гортані (групи 1, 2, 3) та у осіб контрольної групи 

(К), M±m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка   ** Р< 0,01 порівняно з контрольною групою 

 

Середні значення акустичних  показників Jitter, Shimmer та NHR в 1 групі 

хворих з двобічними руховими порушеннями гортані склали: Jitter- 0,95±0,2, 

Shimmer- 5,66±1,01, NHR- 0,088±0,01. В 3 групі хворих середнє значення 

акустичних показників дорівнювало: Jitter- 0,77±0,2, Shimmer- 7,5±0,3, NHR- 

0,02±0,006. Отримані дані демонструють виражену варіабельність характеристик 

основного тону (частоти та амплітуди) у хворих як з однобічними, так і з 

двобічними руховими порушеннями гортані, з превалюванням нестійкої 

амплітуди коливань голосових складок. На нашу думку, високі значення 

коефіцієнтів Jitter та Shimmer в деякій мірі кількісно відображають міру 

асинхронізму вібраторного циклу голосових складок, що визначається при 

порушеннях нервово- м’язового апарату у хворих з парезами та паралічами 

гортані при різному ступені зближення та щільності змикання голосових складок 

під час фонації, а також здатності їх до вібраторних коливань. Зауважимо, що 

величина показника NHR у групі 1 та 3 хворих з руховими порушеннями гортані 

відображає наявність та вираженість додаткових нерегулярних частотних проявів 

Групи  Jitter Shimmer NHR        

 

1 група 0,95±0,2** 5,66±1,01** 0,088±0,01** 

2 група 2,6±0,4** 11,7±1,7** 0,3±0,067** 

3 група 0,77±0,2** 7,5±0,3** 0,02±0,006** 

К 0,22±0,16 0,37±0,95 0,0035±0,001 

t (1-2) -3,69 (p< 0,01) -3,05 (p< 0,01) -3,13 (p< 0,01) 

t (1-3) -0,76(p>0,01) 0,98(p>0,01) -5,75 (Р< 0,01) 

t (2-3) 4,09 (p< 0,01) 2,43(p< 0,01) 4,16 (p< 0,01) 
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(шумів) звукового сигналу при фонуванні звуку «а», що клінічно підтверджується 

перцептивно вираженою захриплістю у хворих як з однобічними, так і з 

двобічними руховими розладами гортані. 

Найвищі значення показників варіабельності за частотою та амплітудою, а 

також коефіцієнта NHR були отримані у 2 групі хворих з білатеральними 

руховими розладами гортані, яким було виконано однобічну 

хордоаритеноїдотомію. Так, середнє значення акустичних показників даної групи 

склало: Jitter- 2,6±0,4, Shimmer- 11,7±1,7, NHR-0,3±0,067. Отримані дані вказують 

на виражену нестабільність голосу за частотою та амплітудою, вираженість 

шумового компоненту в спектрі голосового сигналу у пацієнтів з руховими 

розладами гортані після хірургічного лікування стенозу та свідчать про найгірший 

стан фонаторної функції у даної категорії хворих з поміж обстежуваних. 

        

 

 

4.4. Обговорення отриманих результатів  

Отже, отримані нами дані свідчать про те, що у групах хворих з руховими 

порушеннями гортані визначаються порушення голосоутворення виражені різною 

мірою. Отримані дані стосовно превалювання скарг, що відображають зміну 

звучності, сили та тембру голосу, зокрема захриплість різного ступеня 

вираженості, зрив «звуку», звуження діапазону, зниження звучності голосу серед 

хворих з парезами та паралічами гортані. Водночас з місцевими скаргами серед 

обстежуваних в більшості випадків є розповсюджені скарги загального характеру, 

а саме, ті, що відображають стан центральної нервової системи (на головний біль, 

тяжкість в голові, запаморочення, дратівливість та емоційність тощо). 

Середньостатистичні показники оцінки голосової функції власне 

пацієнтами з руховими порушеннями гортані за шкалою VHI-30 у досліджуваних 

групах достовірно не відрізнялися між собою (p>0,05), за їх результатами у всіх 

обстежених розлади голосоутворення усвідомлювалися хворими як значні. В 

першій групі загальний бал VHI-30 становив 61,51±5,98, в другій - 65,01±4,75, в 
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третій-63,33±3,41, відповідно. Особливості механізму порушень голосоутворення 

при парезах та паралічах гортані внаслідок однобічних та двобічних рухових 

розладів, що визначається цілою низкою багатовекторних факторів: положенням 

голосових складок, станом м’язового тонусу голосового апарату, розвитком 

атрофічних процесів, забезпечення необхідних характеристик струменя повітря 

при здійсненні фонаційного маневру, створенням достатнього рівня 

підскладкового тиску та тривалості фонаційного видиху. Це може пояснити 

наявність високих балів суб’єктивної оцінки порушень якості голосу хворими як 

при однобічних, так і при двобічних рухових розладах гортані, що свідчить про 

наявність у них розладів голосоутворення, які усвідомлюються як значні. 

Результати анкетування хворих з парезами та паралічами гортані за 

допомогою опитувальника MDADI щодо якості ковтання демонструють наявність 

розладів ковтання, що мають місце як при білатеральних, так і при 

унілатеральних рухових порушеннях. На нашу думку, в основі порушення 

ковтання у даної категорії хворих можуть бути як власне органічні зміни 

фаринголарингеальноезофагальної області, так і функціональні периферичні 

порушення рецепторного апарату гортані на тлі рухових розладів нервово-

м’язового апарату гортані.  

За даними відеоларингостробоскопії у досліджуваних нами групах хворих 

з руховими порушеннями гортані були виявлені зміни стану голосового апарату, 

виражені різною мірою, а також визначено статистично достовірну різницю 

якісно-кількісних показників порушень роботи голосового апарату гортані у 

досліджуваних групах між собою (p<0,05, p<0,01). 

Серед груп пацієнтів з двобічним ураженням гортані, за загальною сумою 

балів оцінки ларингостробоскопії виявилася кращою 1 група (до хірургічного 

лікування стенозу гортані), в якій середній оціночний бал результатів 

відеоларингостробоскопії склав 10,54±0,28. Переважне погіршення голосової 

функції після застосованого хірургічного лікування пояснюється 

оберненопропорційною залежністю між досягненням максимального розширення 

просвіту голосової щілини та необхідними умовами голосоутворення, в результаті 
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чого зрозумілим є детальне виваження хірургом формування адекватного у 

функціональному відношенні  глотісного просвіту. 

За даними функціональної проби визначення часу максимальної фонації у 

всіх хворих з руховими порушеннями гортані визначалося достовірне від 

контролю зниження часу максимальної фонації звуку «а» (Р<0,01), що свідчило 

про порушення фонаційного дихання та розлади голосоутворення в усіх групах 

обстежених. 

Згідно даних акустичного аналізу мовленневого сигналу у всіх трьох 

групах досліджуваних було виявлено достовірне підвищення значень акустичних 

показників Jitter та Shimmer, що являються мірою варіабельності основного тону 

за частотою та амплітудою порівняно з контрольною групою (Р<0,01). Найбільш 

виражені порушення характеристик голосу серед обстежуваних груп хворих з 

руховими розладами гортані мають місце у прооперованих хворих з 

білатеральними парезами і паралічами, що підтверджене акустичними 

об’єктивними даними (Jitter -2,6±0,4; Shimmer-11,7±1,7; NHR-0,3±0,067). 

За матеріалами 3 розділу опубліковано: 

1. Яремчук С. Е. Застосування стандартизованого інтерв’ювання при 

оцінюванні якості життя хворих з ознаками рухових порушень гортані / Яремчук 

С. Е., Шидловська Т. А., Земляк Т. Б. / ЖВНГХ.- 2017. - №3. – C.22-34. 

(Дисертантом проведено відбір хворих, клінічні обстеження, статистичну обробку 

отриманих даних, аналіз даних,  написання статті). 

2. Шидловська Т. А. Клініко-функціональна характеристика голосової 

функції у хворих з парезами і паралічами гортані / Шидловська Т. А., Яремчук С. 

Е., Земляк Т. Б., Волкова Т. В. // Ринологія. – 2017. - №2. – C. 28-39. (Дисертантом 

проведено відбір хворих, клінічні обстеження, статистичну обробку отриманих 

даних, аналіз даних,  написання статті). 

3. . Шидловська Т. А. Акустичні показники  Jitter та Shimmer  у пацієнтів з 

руховими розладами гортані / Шидловська Т.А., Яремчук С.Е., Земляк Т.Б. // 

ЖВНГХ. – 2017. - №5. – C. 51-59. (Дисертантом проведено відбір хворих, клінічні 
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обстеження, статистичну обробку отриманих даних, аналіз даних,  написання 

статті). 

         4. Яремчук С. Е. Стандартизоване інтерв’ювання хворого як метод 

дистанційного контролю якості життя пацієнтів з парезами та паралічами гортані / 

Яремчук С. Е., Шидловська Т. А.,  Земляк Т. Б // ЖВНГХ. – 2017. - №5-с. – C.122-

123. (Дисертантом проведено відбір хворих, клінічні обстеження, статистичну 

обробку отриманих даних, аналіз даних, написання тез). 
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                                                        РОЗДІЛ 5 

ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ В ДІАГНОСТИЦІ РУХОВИХ 

ПОРУШЕНЬ ГОРТАНІ 

 

 

5.1. Електрофізіологічні характеристики нервово-м’язового апарату 

гортані за даними електроміографії внутрішніх ларингеальних м’язів 

 

Електроміографічне обстеження гортані з застосуванням голкових 

електродів було виконано 93 хворим з ознаками рухових порушень гортані. Як 

було зазначено вище, периферичний нейрогенний характер появи обмеження чи 

відсутності рухливості голосових складок визначався нами як один з 

диференціальних критеріїв відбору хворих з ознаками рухових порушень гортані, 

відповідно до яких були сформовані групи обстежуваних. LEMG 

використовувалася нами для проведення диференційної діагностики між 

неврогенними та первинно-м’язовими захворюваннями гортані. Особливого 

значення це набувало при відсутності у хворих з парезами та паралічами гортані 

тиреоїдектомії в анамнезі, що могло б слугувати непрямим показником 

ятрогенного характеру периферичного пошкодження гортанних нервів. З 

загальної когорти хворих з парезами та паралічами гортані нами було виключено 

тих пацієнтів, що мали міогенну та артрогенну природу появи рухових порушень 

гортані, та у яких нейрогенні рухові порушення гортані були центрального генезу. 

Особливий інтерес для нас становили ідіопатичні випадки, де етіологічний 

чинник рухових порушень гортані не міг бути встановленим за даними анамнезу 

та додаткових методів обстеження (КТ органів грудної порожнини, МРТ 

головного мозку).  

Нижче ми наводимо приклади клінічного застосування голкової 

ларингеальної електроміографії з диференціально-діагностичною метою та 

наочно ілюструємо електроміографічну картину біоелектричної активності 

внутрішніх м’язів гортані в спокої та при їх довільному скороченні у хворих з 
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нетиповою етіологією парезу та паралічу голосових складок, що не увійшли до 

проспективного дослідження та у осіб без скарг та порушень з боку голосового 

апарату (рис. 5.1., рис. 5.2., рис. 5.3.). 

Особа С., 41р. не відмічає скарг з боку голосового апарату. За даними 

відеоларингоскопії абдукція та аддукція голосових складок в повному об’ємі.        

LEMG ТА м’язу зліва особи С., 41рік, що представлена на рис. 5.1. демонструє  

наявну фонову біоелектричну активність, відсутні ознаки спонтанної активності, 

при здійсненні фонації визначається посилення біоелектричної активності м’язу, 

щільна інтерференційна картина, морфологія потенціалів РО без патологічних 

ознак.  

 

Рис. 5.1. Запис LEMG TA м’язу зліва в спокої та при здійсненні фонації особи С., 

41 рік (контрольна група). 

 

Хворий П., 61 рік звернувся зі скаргами на відчуття нестачі повітря, що 

поступово прогресує протягом двох років, вночі відмічає покращення дихання. 
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При непрямій ларингоскопії та відеоларингоскопії у хворого наявне обмеження 

рухомості обох голосових складок до парамедіанного положення. Запис 

електроміограми СТ м’язу хворого П., 61 рік. наведений на рис. 5.2. На фоні 

загального зниження біоелектричної активності СТ м’язу справа визначаються 

залпи високочастотних потенціалів РО, що демонструє змішаний паттерн РО при 

фонації, визначається виражена спонтанна активність м’язу у вигляді фібриляцій, 

потенціалів гострих хвиль та міотонічних розрядів. Отримані дані свідчили про 

наявність у хворого поліморфних електроміографічних ознак ураження 

периферичної нервової та м’язової систем, що потребувало виключення 

специфічних моторних уражень центральної нервової системи, зокрема 

паркінсонізму. В ході подальшого дообстеження у хворого виявлена 

екстрапірамідна недостатність у вигляді тікозних гіперкінезів м’язів гортані, 

неврологом призначена специфічна терапія на фоні якої визначалася позивна   

динаміка.  

 

Рис. 5.2. Запис LEMG CT м’язу справа в спокої та при здійсненні фонації 

хворого П., 61 рік. 
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Хвора К., 22 роки пред’являла скарги на значно утруднене дихання, 

загальну слабкість, захриплість, що посилилися протягом декількох днів. 

Напередодні, зі слів хворої, вона перенесла харчову токсикоінфекцію з 

вираженим гіпертермічним та інтоксикаційним синдромом. За даними непрямої 

ларингоскопії та відеоларингоскопії визначалося парамедіанне положення обох 

голосових складок. На рис. 5.3. наведена електроміографічна картина ТА м’язу 

зліва хворої К., 22 роки. При виконанні LEMG ТА м’язу зліва при фонації 

інтерференційна картина електроміограми представлена високоамплітудними 

потенціалами РО, більшість з них псевдополіфазні, наявна виражена спонтанна 

активність в спокої у вигляді потенціалів фібриляцій. Виявлені 

електроміографічні ознаки характерні для ураження мотонейронів. Хвора 

консультована інфекціоністом. Після виконання трахеостомії, пацієнтку 

переведено до нейрореанімації.  

 

Рис 5.3. Запис LEMG TA м’язу зліва в спокої та при здійсненні фонації 

хворої К., 22 роки. 

Хворим з білатеральними парезами та паралічами гортані до застосування 

хірургічного лікування (1 група) було виконано електроміографічне дослідження 
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внутрішніх м’язів гортані. Враховуючи інвазивність проведення 

електроміографічного дослідження, наявність у деяких хворих з парезами та 

паралічами ознак вираженої дихальної недостатності нами було чітко окреслено 

масштаб проведення LEMG. З метою попередження можливого наростання 

клініки дихальної недостатності у хворих з двобічними порушеннями гортані та 

вираженим стенозом гортані деяким з них було виключено з 

електроміографічного дослідження задній перснечерпакуватий м’яз (РСА).  

Водночас, всім хворим було виконано електроміографічне дослідження ТА (m. 

vocalis) та СТ м’язів (m.anticus) справа та зліва. Забезпечення функціонування 

саме цих м’язів відіграє провідну роль у продукуванні високодиференційованого 

феномену голосоутворення, збереження якого в сучасних умовах розвитку 

медицини не менш важливе поряд з відновленням вітальної функції дихання у 

хворих з парезами та паралічами гортані. 

У всіх хворих з двобічним обмеженням чи відсутністю рухів голосової 

складки, що визначалися при непрямій ларингоскопії та відеоларингоскопічному 

обстеженні, периферичний нейрогенний характер рухових порушень гортані був 

підтверджений при виконанні LEMG. При цьому білатеральне зниження 

біоелектричної активності ТА м’язів було виявлено у 48 (87,3%) хворих, у 28 

(50,9%) хворих- ознаки патологічної спонтанної активності. У 10 хворих (18,18%) 

при електроміографічному дослідженні визначалася наявність патологічних 

електрофізіологічних ознак порушення провідності та скорочення як ТА, так і СТ 

м’язу, що давало підставу говорити про поєднання ураження верхньо- та 

нижньогортанного нервів у даних хворих і, на нашу думку, дозволяє визначати 

важкість ураження ларингеального нервово-м’язового апарату у хворих з 

руховими порушеннями гортані за даними LEMG. Зауважимо, що у 7 (12,7%) 

хворих поєднане зниження біоелектричної активності ТА та СТ м’язів 

фіксувалося переважно зліва.   

Зниження електричної активності ларингеальних м’язів, що фіксувалося 

при виконанні довільних маневрів, які фізіологічно забезпечуються відповідним 

м’язом, було виражене у обстежених нами хворих в різній мірі. Найбільш наочно 
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це виявлялось при вивченні рекруітмента (поступового залучення окремих РО 

при довільному скороченні м’язу) та інтерференційної картини (ЕМG картина 

довільного максимального зусилля), що ілюстрував щільність потенціалів рухової 

одиниці м’язу. Рекруітмент відображає ступінь іннервації, що в свою чергу є 

відображенням активних нервових волокон, які підходять до м’язу [218]. При 

цьому діапазон щільності варіював від поодиноких потенціалів рухової одиниці 

до  сильного чи помірного (незначного) зниження щільності. 

Слід зазначити, що в більшості випадків білатеральних рухових порушень 

гортані зниження електричної активності з обох сторін було нерівнозначним, що 

дозволяє ставити питання різного ступеня порушення іннервації відповідних 

м’язів від часткового порушення провідності та збудливості нервових волокон до 

повної денервації. Це, на нашу думку, також може слугувати патофізіологічним 

обґрунтуванням трактування понять парезу та паралічу при відносно однаковій 

моторній картині даних порушень. Так, у 43 (78,18%) хворих з білатеральними 

руховими порушеннями гортані (1 група) ми реєстрували переважання 

вираженості біоелектричної активності м’язу з однієї сторони в порівнянні з 

іншою при виконанні фізіологічних маневрів. При чому частіше ми спостерігали 

збереження деякою мірою біоелектричної активності ларингеальних м’язів 

справа.    

Також відмінною з обох сторін при дослідженні одноіменних м’язів 

гортані була і вираженість спонтанної патологічної активності, що реєструвалася 

в м’язі при відсутності його довільної напруги, тобто в стані спокою. Зауважимо, 

що в здоровому м’язі потенціали спонтанної активності не виявляються. Серед 

потенціалів патологічної спонтанної активності реєструвалися як потенціали 

фібриляцій- потенціали одного м’язового волокна позбавленого нервового 

контролю, так і позитивні гострі хвилі - спонтанна активність як одного, так і 

деяких поруч розташованих загиблих м’язових волокон. Наявність ознак 

спонтанної патологічної активності була зафіксована у 37 (67,27%) обстежених 

хворих з білатеральними руховими порушеннями гортані. При чому найбільш 

виражені прояви спонтанної активності визначалися при дослідженні ТА м’язу 
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зліва. Поява таких ознак при дослідженні електричної активності м’язу в спокої 

вказувала на виражену денервацію та являла собою прогностично несприятливу 

ознаку денерваційно-реіннерваційного процесу в м’язі. На фоні морфологічно  

біфазної структури потенціалів з нормальною амплітудою, в деяких випадках 

визначалися поодинокі гігантські поліфазні потенціали, які свідчили про тривалий 

період від пошкодження нерву та слугували потенціалами реіннервації.  

Отже, особливого значення у нашому дослідженні набувало вивчення 

LEMG характеристик одноіменних м’язів з обох сторін у пацієнтів з 

білатеральними руховими порушеннями гортані. Нижче ми наводимо приклад 

запису LEMG ТА м’язу справа та зліва хворої Л., 53 роки.  (рис. 5.4., рис.5.5.). На          

рис. 5.4. запис електроміографічного дослідження ТА м’язу зліва демонструє на 

фоні збереженої фонової активності відсутність посилення електричної 

активності м’язу при здійсненні фонації, що є ознакою його повної денервації. 

Тоді як на рис. 5.5. електроміограма ТА м’язу справа ілюструє посилення 

електричної активності при фонації, інтерференційну картину зниженої щільності 

та наявність потенціалу фібриляцій. 

Також ми вивчали наявність можливої антагоністичної активності м’язів, 

що клінічно виявляється у парадоксальних рухах голосової складки при диханні 

та фонації, яка поглиблює вираженість патологічних проявів порушеної функції 

дихання та голосоутворення у даної категорії хворих. В літературі даний феномен 

описується як ларингеальний синкінезис, що деякою мірою пояснюється 

наявністю перехресної іннервації гортані та, як наслідок, патологічною 

реіннервацією м’язу [96, 265, 143, 282, 84, 68, 189, 159, 168, 150].  З цією метою 

ми досліджували прояви синкінетичної активності м’язів з обох сторін, а саме для 

m. vocalis та m. anticus посилення біоелектричної активності при здійсненні 

описаного антагоністичного маневру глибокого видиху носом.   

Наявність антагоністичної активності ТА та СТ м’язів була зафіксована у 5 

(9,09%) хворих з двобічними парезами та паралічами гортані, що клінічно мали 

виражені ознаки декомпенсованої дихальної недостатності. 
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Рис.5.4. Запис електроміограми ТА м’язу зліва пацієнтки Л., 53 роки з 

двобічним паралічем гортані (1 група). 

 

 

 

Рис. 5.5. Запис електроміограми ТА м’язу справа пацієнтки Л., 53 роки з 

двобічним паралічем гортані (1 група). 
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            Нижче ми наводимо приклади запису електроміограми ТА м’язу справа та 

зліва хворого К., 44 роки.  На представлених записах верхня крива є ілюстрацією 

електроміограми ТА м’язу, середня крива ілюструє фази вдиху та видиху, на 

нижній кривій відображається звуковий запис форсованого видиху носом. Запис 

електроміограми ТА справа на рис 5.6. засвідчує відсутність антагоністичної 

активності, на відміну від рис. 5.7. що фіксує наявність синкінетичної активності 

ТА м’язу зліва, яка проявляється посиленням біоелектричної активності на вдиху 

та видиху. Отже, у пацієнта К. зліва наявна нефізіологічна, прогностично 

несприятлива біоелектрична активність м’язу за даними LEMG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Рис 5.6. Запис електроміограми ТА м’язу справа при здійсненні 

форсованого видиху носом хворого К., 44 роки з двобічним паралічем гортані (1 

група). 
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Рис. 5.7. Запис електроміограми ТА м’язу зліва при здійсненні 

форсованого видиху носом хворого К., 44 роки з двобічним паралічем гортані            

(1 група). 

Наявність антагоністичної активності м'язу ТА є прогностично 

несприятливою ознакою перебігу двобічних рухових розладів гортані та 

обумовлює важкість ураження нервово-м’язового апарату, що клінічно впливає на 

вираженість симптоматики в першу чергу дихальної недостатності та порушення 

голосоутворення. 

Отже, за даними електроміографії внутрішніх ларингеальних м’язів, а саме 

ТА та СТ м’язів, у хворих з руховими порушеннями гортані визначаються ознаки 

зниженої чи відсутньої біоелектричної активності м’язів, що обумовлено 

периферичними порушеннями його іннервації. В більшості випадків характер цих 

змін є асиметричним, що потребує здійснення порівняльного аналізу при 

інтерпретуванні отриманих результатів LEMG у хворих з білатеральними 

руховими порушеннями гортані.  
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5.2.  Характеристика якісних показників електроенцефалографії у 

хворих з руховими порушеннями гортані та осіб контрольної групи 

 

З метою  дослідження функціонального стану центральної нервової 

системи  у пацієнтів з  парезами та паралічами гортані, а також у осіб контрольної  

групи було проведено якісний аналіз електроенцефалограм. Оцінюванню 

підлягали наявність ознак подразнення певних мозкових структур, зміна 

нормальних співвідношень відсотків представленості основних ритмів ЕЕГ, 

переважанням тієї чи іншої форми біоелектричної активності, наявність 

патологічних проявів активності (гострі піки і потенціали, “спайки”, спалахи 

спонтанної десинхронізованої високоамплітудної активності, поява комплексів 

“гострий пік - повільна хвиля”, груп повільних хвиль та ін.). Також нами було 

враховано симетричність та синхронність цих проявів, появу їх при фоновому 

записі чи при функціональному навантаженні. Нами зверталась увага у яких зонах 

(відведеннях) переважно визначалися ті чи інші явища, чи були наявні зональні 

розбіжності, синхронізація та десинхронізація основних ритмів ЕЕГ, а також 

наявність ознак дезорганізації біопотенціалів на електроенцефалограмах. При  

наявності різкої міжпівкулевої асиметрії та осередкових, вогнищевих змін 

біотоків, таких  хворих було виключено  з аналізу. 

Дослідження функціонального стану центральної нервової системи за 

даними електроенцефалографії у пацієнтів з парезами та паралічами гортані, а 

також у осіб контрольної  групи, дозволили виявити наступне. 

У осіб контрольної групи біоелектрична активність головного мозку була 

представлена переважно альфа- і бета-ритмами з нормальною амплітудою.  

Альфа-ритм мав добру вираженість, особливо у потиличних відведеннях. По 

напрямку до передніх відділів мозку його амплітуда зменшувалася. Найбільшу 

амплітуду альфа-ритм мав у стані спокійної розслабленої бадьорості, особливо 

при заплющених очах у затемненому приміщенні. Основні ритми були 

організовані і синхронізовані, модульовані у «веретена», зберігалися зональні 

відмінності. Проведення функціональних навантажень свідчило про задовільне 
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засвоєння нав'язаних ритмів, адекватну реакцію на відкривання/закривання очей. 

Біоелектрична активність була симетричною.        

При якісному аналізі результатів електроенцефалографії в обстежених 

групах хворих з парезами та паралічами гортані нами були виявлені відхилення 

від норми у функціональному стані ЦНС, виражені в різному ступені (табл. 5.1.). 

Як видно з наведених у таблиці даних, у хворих з руховими порушеннями 

гортані усіх трьох досліджуваних груп (100%) визначалися іритативні 

загальномозкові зміни біоелектричної активності головного мозку.  

У переважної більшості обстежених нами хворих з парезами та паралічами 

гортані мали місце виражені в тій чи іншій мірі явища десинхронізації та  

дезорганізації основних ритмів ЕЕГ.  

Так, в 1 групі хворих з білатеральними руховими порушеннями гортані 

такі порушення визначалися в 100% обстежених, причому у 48 хворих (87,3%) 

дані зміни мали виражений характер, у 7 хворих (12,7%) вони були помірними. В 

2 групі хворих з двобічними руховими порушеннями гортані, яким була виконана 

однобічна ендоскопічна хордоаритеноїдотомія, десинхронізація основних ритмів 

ЕЕГ була виявлена у 44 хворих (86,3%). Лише у 4 з них вона трактувалася як 

незначна, у решти 40 хворих – була виражена. Дезорганізація основних ритмів 

ЕЕГ спостерігалася у пацієнтів даної групи в 92,16% випадків.  В 3 групі хворих з 

однобічними парезами та паралічами гортані електроенцефалографічна картина 

характеризувалася порушеннями основних ритмів ЕЕГ у вигляді десинхронізації 

у 20 хворих (83,3%), з них у переважній більшості (18 хворих) вони мали 

виражений характер, також визначалася виражена дезорганізація основних ритмів 

ЕЕГ  у 20 хворих (83,3%) 3 групи. 
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Таблиця 5.1. 

Якісні ознаки ЕЕГ картини у хворих з руховими порушеннями гортані 1 та 

2, 3  груп та у осіб контрольної групи. 

 

            

Якісні ознаки ЕЕГ картини, 

% 

     1 група 

( n-55) 

     2 група 

(n-51) 

3 група 

(n-24) 

    % абс. % абс. % абс. 

Зниження біоелектричної 

активності 

 

36,36% 

 

20 

 

27,45% 

 

14 

 

33,33% 

 

  8 

Підвищений вольтаж 

активності 

 

9,09% 

 

 5 

 

 7,84% 

 

 4 

 

29,17% 

 

  7 

Іритативні зміни 100% 55  100% 51 100% 24 

Гіперсинхронні “сплески” 32,73% 18 35,29% 18 25,0%  6 

Гострі піки, хвилі 
 

69,09% 

 

38 

 

72,55% 

 

37 

 

58,33% 

 

14 

Посилення повільно- 

хвильової активності 

 

45,45% 

 

25 

 

41,18% 

 

21 

 

29,17% 

 

7 

Подразнення 

структур 

коркові 
 

100% 

 

55 

 

100% 

 

51 

 

100% 

 

24 

діенцефальні 
 

41,82% 

 

23 

 

21,57% 

 

11 

 

25,00% 

 

6 

діенцефально-

стовбурові 

 

36,36% 

 

20 

 

49,02% 

 

25 

 

33,33% 

  

8 

медіобазальні 1,82% 1 15,69% 8 4,17% 1 

Десинхронізація 
 

100% 

 

55 

 

86,27% 

 

44 

 

83,33% 

 

20 

Дезорганізація основних 

ритмів 

 

100% 

 

55 

 

92,16% 

 

47 

 

83,33% 

 

20 

Посилення ознак при 

гіпервентиляції 

 

14,55% 

 

8 

 

17,65% 

 

9 

 

4,17% 

 

 1 

Асиметрія 

біотоків 

(відведення) 

Лобні 12,73% 7 23,53% 12 16,67%  4 

Скроневі 47,27% 26 45,10% 23 33,33% 8 

Тім’яні 30,90% 17 41,18% 21 33,33% 8 

Потиличні 7,27% 4 17,65% 9 4,17%  1 

Центральні 9,09% 5 3,92% 2 -   - 
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              Як демонструють результати якісного аналізу ЕЕГ, у 1 групі хворих з 

двобічними руховими порушеннями гортані зниження фонової біоелектричної 

активності головного мозку визначалося у 36,36 % (20 хворих) обстежених, тоді 

як підвищений вольтаж біоелектричної активності ми фіксували лише у 5 (9,09%) 

пацієнтів даної групи. Серед хворих 2 групи з двобічними руховими 

порушеннями гортані, яким була виконана однобічна ендоскопічна 

хордоаритеноїдотомія, частота виявлення даних порушень біоелектричної 

активності головного мозку була дещо меншою. Так, зниження біоелектричної 

активності визначалося у 14 хворих (27,45%) даної групи, підвищений вольтаж 

біоелектричної активності - у 4 хворих (7,84%).  

Хочемо зазначити, що в 3 групі хворих з однобічними руховими 

порушеннями гортані серед обстежуваних підвищений вольтаж біоелектричної 

активності фіксувався у 7 (29,16%) обстежуваних, що певною мірою вище у 

порівнянні з виявленням даного порушення у 1 та 2 групі обстежуваних. Тоді як 

зниження біоелектричної активності головного мозку було виявлено у 8 хворих 

(35,29%) з однобічними парезами та паралічами гортані. 

Нерідко у обстежуваних хворих з руховими порушеннями гортані в обох 

групах спостерігалася пароксизмальна біоелектрична активність, виражена 

гострими потенціалами, загостреними тета- хвилями, комплексами «гострий пік-

повільна хвиля», підвищенням рівня представленості повільних хвиль. Часом такі 

прояви реєструвалися по всіх відведеннях синхронно у певний період часу – 

формувалися так звані «гіперсинхронні сплески».  

Так, найчастіше дані порушення зустрічалися у хворих 1 та 2 групи з 

двобічними руховими порушеннями гортані, в порівнянні з обстежуваними 3 

групи, що мають однобічний параліч або парез гортані. Зокрема, у пацієнтів 1 

групи з білатеральними парезами та паралічами гортані гіперсинхронні «сплески» 

виявлялися у 18 хворих (32,72%), гострі піки, хвилі- у 38 хворих (69,09%), 

посилення повільно-хвильової активності визначалося у 25 хворих (45,45%). У 

пацієнтів з білатеральними руховими порушеннями гортані, яким застосовувалось 

хірургічне лікування (2 група) зберігалася тенденція до посилення повільно-
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хвильової активності, яка визначалася у 21 хворого даної групи (41,18% 

випадків). Водночас у хворих даної групи зросла у порівнянні з 1 групою 

обстежених частота появи таких патологічних ознак біоелектричної активності, як 

поява гострих піків, хвиль, що становила 72,54% випадків, та гіперсинхронні 

«сплески», що визначалися у 35,29% обстежених. Це свідчить про виражені 

іритативні зміни біоелектричної активності, в тому числі – подразнення глибоких 

структур головного мозку, у таких хворих. 

При аналізі електроенцефалографічної картини у всіх (100%) 

обстежуваних з руховими порушеннями гортані виявлялися ознаки подразнення 

коркових структур. Також у частини хворих такі зміни поєднувалися з залученням 

подразнення діенцефальних, діенцефально-стовбурових або медіобазальних 

структур головного мозку. Так, у  пацієнтів першої групи на фоні подразнення 

коркових структур дисфункція діенцефальних структур визначалася у 41,82% 

обстежуваних, у 36,36% обстежуваних фіксували подразнення діенцефально-

стовбурових структур. У 1 хворого було виявлено ознаки подразнення  

медіобазальних структур головного мозку. Наростання залучення більш глибоких 

структур у поєднанні з вираженою асиметрією біотоків фіксувалося у пацієнтів з 

двобічними руховими розладами гортані (2 група), яким застосовувалось 

хірургічне лікування. У даної категорії хворих на фоні певного зменшення частки 

подразнення діенцефальних структур збільшувалась наявність та вираженість 

(залучення у процес більших ділянок, більша вираженість ознак патологічної 

активності) ознак дисфункції глибоких структур головного мозку. Так, 

подразнення діенцефально-стовбурових структур визначалося у 49.02% випадків 

обстежуваних, медіобазальних – у 15,69% випадків. Отже, наростання  

функціональних змін з боку центральної нервової системи з залученням 

подразнення стовбуромозкових структур у обстежених нами осіб визначалося і 

при забезпеченій компенсованій функції зовнішнього дихання (з контролем за 

даними спірометрії) у хворих з білатеральними руховими порушеннями гортані, 

яким було виконано ендоскопічну хордоаритеноїдотомію. Таким чином, певні 

порушення біоелектричної активності за даними ЕЕГ у таких хворих можуть 
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відбивати саме порушення у стані голосоутворення, недостатнє «підлаштування» 

системи до нових умов аеродинаміки верхніх дихальних шляхів (в т. ч. за рахунок 

зміни перцептивного сприйняття) і свідчити про збій процесів центральної 

регуляції.   

У пацієнтів 3 групи, що мають унілатеральний параліч або парез гортані  

зберігалася тенденція до появи порушень у діенцефально-стовбурових структурах 

головного мозку (25,0% випадків), діенцефальних – у 33,33%, медіобазальних- у 1 

випадку.   

Для більшої наочності на рис. 5.8. окремо представлено відсоткову 

кількість випадків подразнення структур головного мозку у всіх трьох 

обстежених нами групах хворих з  парезами та паралічами гортані. 

 

 

 

Рис. 5.8. Наявність подразнення структур головного мозку (відсоткова 

частка серед обстежених) у хворих з двобічними руховими порушеннями гортані 

1 та 2, 3 груп. 

У багатьох обстежених нами пацієнтів з руховими порушеннями гортані 

було виявлено асиметрію біотоків за даними ЕЕГ. Так, в 1 групі була виявлена 

асиметрія біотоків у 33 (60%) пацієнтів з білатеральними парезами та паралічами 
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гортані, яка визначалася переважно у скроневих (47,27%) та тім’яних (30,90%) 

відведеннях, зокрема Т5/Т6, Т3/T4 та Р3/Р4. Ознаки асиметрії біотоків лобних 

відведень були виявлені у 7 (12,73%) хворих, потиличних  -  у 4 хворих та 

центральних - у 5 хворих 1 групи з двобічними парезами та паралічами гортані. 

Зауважимо, що у 28 (50,91%) хворих першої групи порушення рухової діяльності 

гортані було асиметричним за даними відеоларингостробоскопічного 

дослідження, у випадках наявності вібраторних коливань голосових складок вони 

завжди були асинхронними. В порівнянні з 1 групою у хворих 2 групи 

збільшується частота виявлення асиметрії біотоків у тім’яних (41,18%), лобних 

(23,53%) та потиличних відведеннях (17,65%). Асиметрія біотоків у пацієнтів 

даної групи найбільш яскраво виявлялася у cкроневих відведеннях T5/T6.  

У пацієнтів 3 групи, що мають унілатеральний параліч або парез гортані  

наявні ознаки подразнення діенцефальних структур головного мозку – у 33,33% 

випадків, діенцефально-стовбурових- у 25,0% випадків, медіобазальних- у 1 

випадку. Асиметрія біотоків найбільш яскраво виявляється в задньоскроневих  

(33,33%) та тім’яних (33,33%) відведеннях.  

Також ми досліджували у обстежених нами хворих з руховими 

порушеннями діяльності гортані наявність такої ознаки на ЕЕГ, як посилення або 

зменшення патологічних проявів та ознак дисфункції при функціональному 

навантаженні, зокрема – 3-хвилинній гіпервентиляції. У першій групі посилення 

ознак при гіпервентиляції спостерігалося у 8 хворих (14,55%), у другій групі 

обстежуваних – у 9 хворих (17,65%), у 3 групі – у 1 хворого. 

Наводимо приклади характерної картини ЕЕГ хворих з двобічними 

парезами та паралічами гортані, що належать до кожної з виділених груп. 

На рис 5.9. представлено фоновий запис ЕЕГ хворої з білатеральним 

паралічем гортані до застосування хірургічного лікування (1 група). На ЕЕГ, що 

представлена на рис. 5.9. визначаються значні порушення іритативного характеру, 

біоелектричної активності головного мозку. Основні ритми дезорганізовані та 

десинхронізовані, звертає увагу посилення повільно-хвильової активності (значна 

вираженість тета- ритму, особливо у відведеннях С3-С4, асиметрично). У 
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пацієнтки наявні ознаки подразнення глибоких діенцефально-стовбурових 

структур головного мозку. 

 

      

Рис. 5.9. Запис фонової ЕЕГ хворої Е., 35 років (1 група). 

 

На рис. 5.10. представлена фонова електроенцефалографічна картина 

пацієнтки Е., 35 років з білатеральним паралічем гортані після виконання 

хордоаритеноїдотомії зліва (2 група). У пацієнтки на ЕЕГ, що представлена на 

рис. 5.10. спостерігаються ознаки вираженої іритації, значного подразнення 

коркових структур – значне підвищення відсоткового вмісту та амплітуди бета- 

ритму, наявність гострих хвиль і піків, виражена дезорганізація. На фоні 

іритативних змін, дезорганізованих та десинхронізованих ритмів визначаються 

ознаки подразнення глибоких структур головного мозку у вигляді посилення 

активності у лобних відведеннях, наявності комплексів гострий пік-повільна 

хвиля. Також у пацієнтки має місце порушення співвідношення зональних 

розбіжностей з вираженою асиметрією біотоків у відведеннях F1/F2, T3/T4, 

О1/О2. 
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Рис. 5.10 Запис фонової ЕЕГ хворої Е., 35 років після виконання 

хордоаритеноїдотомії зліва (2 група). 

 

 На рис. 5.11. представлений запис ЕЕГ хворого К., 44 роки з двобічними 

руховими розладами гортані до застосування хірургічного лікування стенозу 

гортані. Фоновий запис ЕЕГ демонструє виражені іритативні зміни, у вигляді 

гіперсинхронних сплесків, гострих потенціалів та дезорганізованих альфа та тета- 

хвиль, асиметрії біотоків у центральних та відведеннях Т5-Т6. Біоелектрична 

активність дезорганізована, десинхронізована, зональні розбіжності згладжені. 

На рис. 5.12. представлений запис ЕЕГ хворого К., 44 роки з двобічним 

паралічем гортані після виконання хордоаритеноїдотомії зліва. ЕЕГ демонструє 

іритативні зміни біоелектричної активності, мають місце гіперсинхронні сплески, 

визначається поєднання гострих піків хвиль з посиленням тета активності, 

значною мірою у передніх проекціях. У цього пацієнта спостерігаються ознаки 
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подразнення медіобазальних структур головного мозку. При цьому звертає на 

себе увагу значна  асиметрія біотоків Р3-Р4, О1-О2.    

 

 

Рис. 5.11. Запис фонової ЕЕГ хворий К., 44 роки (1 група).  

 

Рис. 5.13. демонструє картину електроенцефалографії пацієнтки П., 60 

років, якій було виконо ендоскопічну хордоаритеноїдотомію зліва (2 група). На 

рис. 5.13. на фоні зниженої біоелектричної активності головного мозку 

спостерігається наявність підвищеного вмісту тета- ритму, в тому числі у 

передніх проекціях. Виражені іритативні зміни у вигляді пришвидшення альфа- 

ритму, значного вмісту бета- активності, гострих піків та потенціалів. У ЕЕГ є 

певна десинхронізація та виражена дезорганізація основних ритмів, наявна 

асиметрія біотоків у Т5/Т6 відведеннях. 
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Рис. 5.12. Запис фонової ЕЕГ хворого К., 44 роки (2 група), після 

хірургічного лікування. 

 

 

 

Рис. 5.13. Запис фонової ЕЕГ хворої П-ка, 60 років (2 група). 
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На рис. 5.14. представлено запис фонової ЕЕГ хворої Щ., 54 роки (1 група). 

На ЕЕГ, що представлена на рис. 5.14. на фоні зниження біоелектричної 

активності мозку визначаються виражені іритативні зміни, подразнення коркових, 

діенцефальних структур. У пацієнта чітко видно гострі піки та потенціали, 

асиметрія біотоків у відведеннях Т5-Т6. 

 

 

Рис. 5.14. Запис фонової ЕЕГ хворої Щ., 54 роки (1 група). 

Отже, представлені ілюстрації ЕЕГ хворих з двобічними руховими 

порушеннями гортані 1 та 2 груп наочно демонструють наявність виражених 

порушень біоелектричної активності, а отже- функціонального стану головного 

мозку у даної категорії хворих.   

Також звертає на себе увагу певне посилення змін картини ЕЕГ, що 

характеризує функціональний стан головного мозку у хворих з двобічними 

парезами та паралічами гортані, після хірургічного лікування стенозу, а саме 

проведення ендоскопічної хордоаритеноїдотомії. Це потребує подальшого 

вивчення даного питання.  
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Білатеральні рухові порушення призводять до звуження просвіту 

дихальної щілини та зменшення прохідності дихальних шляхів, обумовлюють 

розвиток вентиляційної обструктивної недостатності зовнішнього дихання, як 

наслідок, дихальної (респіраторної) та тканинної гіпоксії, що може бути 

патофізіологічним підґрунтям формування функціональних змін біоелектричної 

активності головного мозку у вигляді зниження біоелектричної активності, 

дифузних вогнищ подразнення, патологічної стимуляції тощо.  

Таким чином, дослідження стану біоелектричної активності головного 

мозку за даними якісних показників ЕЕГ дозволили виявити виражені глибокі 

зміни з боку центральної нервової системи у хворих з білатеральними руховими 

порушеннями гортані. Такі зміни знайшли своє відображення в таких ознаках, як, 

зокрема- іритативні прояви, залучення діенцефальних та діенцефально-

стовбурових, в деяких випадках медіобазальних структур, асиметрія біотоків в 

більшій мірі в скроневих та тім’яних відведеннях.  

 

  

 

           5.3. Кількісні показники електроенцефалографії у хворих з руховими 

порушеннями гортані та осіб контрольної групи 

 

Нами було проведено вивчення основних кількісних показників стану 

біоелектричної активності головного мозку за даними електроенцефалографії у 

хворих з білатеральними (1 група) та унілатеральними (3 група) руховими 

порушеннями гортані, а також у хворих з білатеральними руховими порушеннями 

гортані, яким було виконано ендоскопічну однобічну хордоаритеноїдотомію (2 

група) та осіб контрольної групи (К). Показники враховувалися окремо в кожній з 

досліджуваних груп, в подальшому проводився їх порівняльний аналіз з 

показниками у контрольній групі та у виділених групах між собою.  

Аналіз кількісних показників відсоткового розподілу основних ритмів ЕЕГ 

та амплітуди альфа-ритму в досліджуваних групах дозволив виявити відхилення 
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від норми в усіх обстежених групах хворих з руховими порушеннями гортані вже 

при фоновому записі, виражені в різному ступені (табл. 5.2., 5.3.,5.4., 5.5). 

У всіх хворих з руховими порушеннями гортані визначалося порушення 

біоелектричної активності головного мозку, про що перш за все свідчила зміна 

співвідношення представленості (відсоткового вмісту) альфа- і бета-ритму, а 

також дельта- і тета-ритму («повільних» хвиль) порівняно з контрольною групою. 

Насамперед, у всіх обстежених хворих з руховими порушеннями гортані 

зберігалася загальна тенденція до зниження відсоткового вмісту альфа-ритму та 

підвищення представленості дельта хвиль, особливо у хворих з двобічними 

руховими ураженнями гортані. Слід зазначити, що при різних етапах запису ЕЕГ 

та у різних відведеннях ці тенденції мали різну вираженість, але в багатьох 

випадках підтвердилися достовірною різницею в відповідних 

середньостатистичних показниках в порівнянні з контрольною групою. Але, якщо 

в 3 групі достовірною (P<0,05, P<0,01) така різниця в порівнянні з контролем 

демонструвалася у лобних відведеннях тільки для дельта-ритму, а у скроневих та 

тім’яних стосовно альфа- та дельта-ритму, то у 2 групі (хворі з білатеральними 

руховими порушеннями гортані, яким була виконана ендоскопічна 

хордоаритеноїдотомія) негативні зміни відносно контрольних значень були 

достовірними стосовно представленості як основних альфа та бета- ритму так і 

дельта та тета-ритму (повільних) ритмів в усіх відведеннях, що вивчалися за 

виключенням тета-ритму у лобних відведеннях. 

Отже, статистичний аналіз показників ЕЕГ засвідчив найбільш виражені 

достовірні зміни співвідношення основних ритмів з переважанням сумарної 

повільнохвильової активності, як наслідок, зміни функціонального стану 

центральної нервової системи серед усіх досліджуваних груп у хворих 2 групи. 

Причому такі зміни у гіршому напрямку мали місце не лише по відношенню до 

контрольної групи, але і в деяких показниках стосовно 1 та 3 груп. 

При цьому в різних групах спостерігались певні відмінності у вираженості 

змін. Так, в 1 групі визначалося найбільше серед досліджуваних груп зниження 

вмісту альфа-ритму в лобних, скроневих та тім’яних відведеннях при фоновому 
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записі до (30,2±2,2), (37,3±2,8) та (30,7±2,4)%, відповідно, що достовірно (P<0,01) 

менше порівняно з контрольною групою, де такі значення дорівнювали (52,3±3,2),  

(59,5±3,8) та (64,2±4,2) %. 

                                                                                                               Таблиця 5.2. 

Показники відсоткового вмісту основних ритмів ЕЕГ здорових осіб 

(контрольна група) і у хворих з руховими порушеннями гортані (1, 2, 3 група) у  

лобних відведеннях F7, F8 (фоновий запис), (М±m). 

 

                                 F 7  ліва                                       F8 права 

% 

вміст 

ритмів 

ЕЕГ 

        δ         θ           α         β          δ         θ         α        β 

    1 

група    

27,7±2,3 18,6±1,4 32,4±2,3 19,7±1,4 28,2±2,3 18,9±1,4 30,2±2,2 21,67±1,5 

    2 

група    

29,3±2,3 21,1±2,1 35,9±2,6 32,2±2,4 32,2±2,8 22,9±2,3 33,1±2,6 32,95±2 

    3 

група   

22,4±2,2 17,1±2,3 48,6±3,9 17,6±1,7 10,8±1,3 17,2±2,0 42,3±3,8 22,05±2,1 

    К 

група 

8,6±1,8 18,3±2,4 52,2±3,8 22,6± 2,3 8,6±1,8 16,5±2,6 52,3±3,2 22,8±1,9 

t (K-1) 6,54** 0,11 -4,46** -1,08 6,54** 0,82 -5,70** -0,47 

t  (K-2) 7,17** 0,88 -3,53** 2,99* 6,97** 1,85 -4,68** 3,73** 

t  (K-3) 4,88** -0,36 -0,66 -1,75 0,86 0,21 -2,01 -0,27 

t   1-2) -0,51 -0,99 -1,00 -4,73** -1,11 -1,49 -0,87 -4,59** 

t  (1-3) 1,67 0,56 -3,56** 0,95 6,52** 0,70 -2,75* -0,15 

t  (2-3) 2,20* 1,29 -2,69* 5,20** 6,90** 1,86 -2,00 3,81** 

   

Примітка. *- Р <0,05; ** -P <0,01- достовірна різниця між показниками в 

групах.  
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          Також у хворих 1 групи відзначається збільшений вміст дельта- ритму в 

лобних, скроневих та тім’яних відведеннях при фоновому записі до (28,2±2,3), 

(24±2,8) та (29,2±2,4)%, що достовірно (P<0,01) більше порівняно з контрольною 

групою, де відповідні значення дорівнювали (8,6±1,8), (5,6±1,9) та (6,9±1,6) %.  А 

у скроневих відведеннях у пацієнтів даної групи також мало місце підвищення 

відсоткового вмісту тета-ритму до (17,6±1,7) %, що достовірно (P<0,05) вище за 

контрольне значення (12,1±1,8)%. 

                                                                                                                Таблиця 5.3. 

Показники відсоткового вмісту основних ритмів ЕЕГ здорових осіб 

(контрольна група) і у хворих з руховими порушеннями гортані (1, 2, 3 група)  у  

скроневих відведеннях Т5, Т6 (фоновий запис). 

                                 Т5 ліва                                       Т6  права 

% вміст 

ритмів 

 ЕЕГ 

δ  
    θ     α  

      β       δ     θ         α          β 

     1 

 група 

24±2,8 16,5±1,3 38,8±2,5 21,2±1,8 23,3±1,8 17,6±1,7 37,3±2,8 20,2±1,52 

     2 

 група    

28,1±2,2 21,4±2,2 43,3±2,4 35,1±2,3 26,8±2,1 19,3±2,1 48,8±3,2 32,2±3 

     3  

 група    

19,7±2,2 12,8±1 41,2±3,2 21,3±2,5 16,9±2,6 11,3±0,9 45±3,9 17,2±1,8 

К група 5,6±1,8 11,5±1,9 59,5±3,8 20,9±2,6 5,8±1,9 12,1±1,8 64,2±4,2 21,2±2,2 

t (K-1) 6,33** 2,15* -4,56** 0,10 6,62** 2,26* -5,36** -0,39 

t (K-2) 7,94** 3,38** -3,62** 4,11** 7,37** 2,57* -2,94**  2,98** 

t (K-3) 5,06** 0,60 -3,69** 0,10 3,41** -0,39 -3,36** -1,39 

t (1-2) -1,30 -1,90 -1,3 -4,81** -1,27 -0,61 -2,74* -3,61** 

t (1-3) 1,39 2,20* -0,59 -0,01 2,00 3,33** -1,61 1,24 

t (2-3) 2,77* 3,51**  0,52 4,12** 2,95** 3,43** -0,76 4,27** 

 

Примітка. *- Р <0,05; ** -P <0,01- достовірна різниця між показниками в 

групах. 
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Таблиця 5.4. 

Показники відсоткового вмісту основних ритмів ЕЕГ здорових осіб 

(контрольна група) і у хворих з руховими порушеннями гортані (1, 2, 3 група)  у  

тім’яних відведеннях Р3, Р4 (фоновий запис). 

  

                                 Р3                                       Р4 

   % 

вміст 

ритмів 

 ЕЕГ 

      δ           θ             α           β       δ            θ         α β 

    1  

група    

24,5±2,4 16,7±1,3 37,7±2,6 20,4±1,5 29,2±2,4 17,4±1,5 30,7±2,4 20,9±1,6 

    2  

група    

28,7±2,1 21,6±2,1 33,5±2,4 32,4±2,1 35,4±2,9 22,9±3 28,5±2,3 32,5±2,7 

     3 

 група    

19±3,5 14±1,7 43,6±4,1 20,4±2,5 18,5±3 14,9±1,1 34,2±3,9 21,6±2,9 

    К 

 група 

6,8±1,2 12,4±1,8 64,2±4,2 17,1± 2,6 6,9±1,6 12,3±1,8 64,2±4,2 17,1±2,6 

t (K-1) 6,60**     1,91 -5,36** 1,12 7,81** 2,17* -6,90** 1,25 

t (K-2) 9,10**     3,38** -6,34** 4,60** 8,68** 3,05** -7,43** 4,09** 

t (K-3) 3,25**     0,63 -3,50** 0,91 3,45** 1,23 -5,24** 1,16 

t(1-2) -1,31    -2,02  1,19 -4,71** -1,67 -1,65 -0,67 -3,71** 

t (1-3)  1,30     1,28 -1,20 0,01  2,81** 1,34 -0,74 -0,22 

t  (2-3)   2,37    2,90** -2,10* 3,69**  4,09** 2,52* -1,25 2,74* 

 

Примітка. *- Р <0,05; ** -P <0,01- достовірна різниця між показниками в 

групах. 

Ще більш виразні зміни мали місце у пацієнтів 2 групи. Так, збільшення 

дельта активності у пацієнтів даної групи склало (32,2±2,8); (26,8±2,1) та 

35,4±2,9)% у лобних, скроневих і тім’яних відведеннях, відповідно, що достовірно 

(Р <0,05) більше не тільки порівняно з контролем, але й з 3 групою. Зауважимо, 

що у пацієнтів даної групи також виявлена достовірно (Р <0,05) підвищена бета-
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активність у всіх відведеннях порівняно з контролем та групою 3, а також 

збільшення вмісту тета-ритму у скроневих та тім’яних відведеннях. Причому 

підвищення тета ритму у скроневих відведеннях до  (21,4±2,2) %  було достовірно  

(Р <0,01) вищим за контроль (11,5±1,9)%, а також показники у групах 1 

(16,5±1,3)% (Р <0,05) та 3 (12,8±1,0)% (Р <0,01). 

Що стосується 3 групи, з однобічними парезами та паралічами гортані, то 

у них відзначене достовірне зниження вмісту альфа-ритму у скроневих та 

тім’яних відведеннях та збільшення дельта-ритму у всіх досліджуваних 

відведеннях порівняно з контролем. При цьому такі зміни були менш 

вираженими, ніж у групах з двобічними руховими розладами (2 та 3), в деяких 

значеннях- достовірно менш вираженими (Р <0,05;  P <0,01). 

Отже, найбільші зміни за даними щодо відсоткового вмісту основних 

ритмів у структурі картини ЕЕГ серед усіх хворих з руховими порушеннями 

гортані була виявлена нами у пацієнтів 2 групи, особливо в показниках бета-, 

альфа- та дельта- ритму порівняно з контрольною групою. 

При аналізі кількісних даних ЕЕГ також нами фіксувалася достовірна 

різниця у відсотковому вмісті бета-ритму у лобних, тім'яних та скроневих 

відведеннях у хворих 1 та 2 групи між собою. При цьому у хворих 2 групи вміст 

бета-ритму був достовірно (Р <0,05) вищим за 1 та 3 групи. 

Зауважимо, що нами була визначена достовірна різниця (P <0,01, Р <0,05) в 

показниках відсоткового вмісту деяких хвиль в групі 1 та 2 порівняно з 3. Так, 

стосовно порівняння 2 та 3 груп в тім’яних відведеннях це стосувалося (альфа- , 

бета-, тета- та дельта-) усіх основних досліджуваних ритмів ЕЕГ, в лобних та 

скроневих – бета-, дельта- та тета- ритму. Також була виявлена відмінність в 

показниках відсоткового вмісту деяких основних ритмів в групах 1 та 3 між 

собою (у тім’яних відведеннях- дельта ритму, у лобних – альфа- та дельта, у 

скроневих- тета хвиль).  

Таким чином, найменш виражені зміни відсоткового вмісту основних 

ритмів ЕЕГ серед усіх досліджуваних груп визначалися нами у 3 групі хворих (з 

однобічними руховими порушеннями гортані), а найбільш виражені у 2 групі. Але 
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суттєвої відмінності у показниках між 1 та 2 групою не було продемонстровано, 

окрім вмісту бета- ритму. 

Стосовно амплітуди альфа-ритму, то в кожній з досліджуваних груп були 

випадки зниження біоелектричної активності головного мозку, вираженої в 

різному ступені. Найбільше таких випадків, в тому числі різкого зниження 

амплітуди було у пацієнтів з двобічними руховими порушеннями гортані (1 

група). До деякої міри це може свідчити про певну виснаженість нервових 

процесів на тлі хронічної гіпоксії у пацієнтів зі стенозом гортані паралітичного 

генезу. 

 Однак вивчення кількісних показників амплітуди альфа-ритму в 

досліджуваних групах хворих з парезами та паралічами гортані показав, що 

значне зниження амплітуди має місце у 3 групі, з однобічним ураженням гортані. 

Причому таке зниження у пацієнтів даної групи було виявлено в усіх 

досліджуваних відведеннях ЕЕГ і сягало 15,8±1,9 мкВ у лобних відведеннях. 

Зауважимо, що у групах з двобічними руховими порушеннями гортані не 

спостерігалося достовірного зниження середньостатистичних значень амплітуди 

альфа-ритму ЕЕГ в потиличних відведеннях. 

Середньостатистичні показники амплітуди альфа-ритму ЕЕГ у хворих з 

руховими порушеннями гортані 1, 2, 3 груп представлені у табл. 5.5. 
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Таблиця 5. 5.  

Показники амплітуди альфа-ритму ЕЕГ лобного, скроневого, тім’яного та 

потиличного відведень у хворих з руховими порушеннями гортані (1, 2, 3 група)  

та осіб контрольної групи 

Групи                                   Амплітуда альфа-активності, мкВ у різних 

                                                     відведеннях ЕЕГ  

     

F7 F8 T5 T6 P3 P4 O1 O2 

    1  

група   

17,7±1,3 27,5±2,8 57,7±2,8 45±2,9 45,8±2,3 22,2±2,6 60,5±3,7 62,7±3,

9 

    2  

група     

23,7±1,6 39±2,3 63,15±3,8 39,4±2,3 34,8±3,7 23,3±2,1 63,5±3,8 65,7±3,

9 

   3 

 група     

15,8±1,9 20,2±2 48,3±3,7 28,7±1,7 39,3±3,6 28,7±1,8 48,4±2,3 42,1±1,

9 

   К 

 група 

52,2±2,9 54,9±2,4 57,8±2,7 58,5±2,8 59,5±2,6 61,2±2,4 63,2±2,9 62,9±2,

8 

t (K-1) -11,83** -7,42** -0,02 -3,34** -3,27** -10,94** -0,57 -0,05 

t (K-2) -9,53** -4,81**  1,15 -5,24** -5,45** -11,83**   0,06 0,58 

t (K-3) -11,45** -11,12** -2,08* -9,08** -4,59** -10,87** -4,05** -6,15** 

t (1-2) -2,97** -3,16** -1,15 1,51  2,23* 0,34 -0,56 -0,55 

t  (1-3) 0,84  2,12*   2,04  4,86** 1,35 -2,05   2,80**  4,73** 

t  (2-3) 3,26**  6,17** 2,81**   3,73**  -0,88 -1,95    3,43** 5,48** 

 

Примітка. *- Р <0,05; ** -P <0,01- достовірна різниця між показниками в 

групах. 

Аналіз показників амплітуди альфа-ритму у хворих з руховими 

порушеннями гортані демонструє достовірне її зниження у пацієнтів 1, 2, 3 груп у 

лобному, скроневому, тім’яному відведеннях, а у пацієнтів 3 групи також і у 

потиличному відведенні в порівнянні з контрольною групою (P <0,01). При цьому 

показники амплітуди альфа-ритму у лобному та тім’яному відведеннях у 1 групі 

достовірно відрізнялися від показників 2 групи (P <0,01, Р <0,05). Так, у 1 групі у 

лобному відведенні (F7) амплітуда α – ритму дорівнювала (17,7±1,3) мкВ, у 
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тім’яному відведенні- (45,8±2,3) мкВ, тоді як у 2 групі значення амплітуди склало  

(23,7±1,6) мкВ та (34,8±3,7) мкВ, відповідно. Отже, у хворих 2 групи у лобних 

відведеннях амплітуда альфа- ритму була достовірно вищою, а у скроневих-

достовірно нижчою, ніж до операції. Також виявлялася достовірна відмінність 

(зменшення) значення амплітуди альфа-ритму у лобних, скроневих та потиличних  

відведеннях у 3 групі від аналогічних показників 1 та 2 груп. 

За нашими даними, у всіх обстежених нами хворих з руховими 

порушеннями гортані спостерігається достовірне зниження амплітуди альфа-

ритму відносно контрольних значень. 

Отже, найбільше зменшення швидкохвильових коливань у ритмі альфа-

діапазону та збільшення повільнохвильової активності (тета- та дельта хвилі), 

свідчило про переважання впливу підкоркових структур на біоелектричну 

активність головного мозку і спостерігалося у хворих з білатеральними руховими 

порушеннями гортані, що за даними спірометрії мали ознаки вираженої дихальної 

недостатності. Також дослідження стану біоелектричної активності головного 

мозку продемонстрували виражені зміни біоелектричної активності головного 

мозку у прооперованих з приводу стенозу гортані паралітичного генезу хворих 2 

групи, що в деяких випадках мали достовірну відмінність з аналогічними 

показниками 1 та 3 груп. 

У хворих з руховими порушеннями гортані за даними кількісних 

показників ЕЕГ особливо вираженими були зниження відсоткового вмісту альфа-

ритму і зростання представленості повільно-хвильової активності, в більшій мірі 

дельта хвиль, особливо в передніх проекціях (лобні та скроневі), що свідчить про 

дисфункцію глибоких структур головного мозку, насамперед діенцефально-

стовбурових та в деяких випадках медіобазальних.  
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5.4.   Обговорення отриманих результатів 

 

 Отже, дослідження хворих з руховими порушеннями гортані за 

допомогою електрофізіологічних методів дослідження дозволили отримати 

об’єктивну інформацію щодо стану нервово- м’язового апарату гортані та ланок 

центральної регуляції ії діяльності.   

Аналіз отриманих електроміографічних даних в ході дослідження 

біоелектричної активності внутрішніх м’язів гортані в умовах порушення їх 

іннервації дозволив нам визначити основні біоелектричні характеристики м’язу в 

спокої та при довільному скороченні. Ці ознаки можуть слугувати критеріями 

оцінювання його адекватного функціонування та можливості здійснення ним 

фізіологічного акту у відповідь на нервову стимуляцію і як наслідок, бути одним з 

об’єктивних факторів для обгрунтування свідомого обрання сторони для 

проведення хірургічного лікування рухових розладів гортані, а саме виконання 

ендоскопічних ендоларингеальних технік розширення глотісної щілини.  

На нашу думку, доцільним є здійснення електроміографії ТА та СТ 

внутрішніх м’язів гортані та порівняння найбільш показових 

електрофізіологічних характеристик м’язів з обох сторін: 

1. Агоністичної активності при виконанні фонації  

2. Вираженості спонтанної патологічної активності в спокої 

3. Антагоністичної активності (форсований видих носом).  

Зазначимо, що у переважної більшості досліджуваних хворих з двобічними 

порушеннями гортані більш вираженими є порушення біоелектричної активності 

зліва, а, отже, це може слугувати одним з чинників переважного обрання 

хірургами лівої сторони при виконанні хірургічних методів лікування стенозів 

гортані, а саме ендоскопічної хордоаритеноїдотомії.    

Проведені дослідження за даними ЕЕГ  у хворих з руховими порушеннями 

гортані свідчать про наявність виражених змін у стані біоелектричної активності 

головного мозку в усіх групах обстежених пацієнтів. Вони виявляються у вигляді 

десинхронізації та дезорганізації основних ритмів і тенденції до згладження 
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зональних відмінностей, часом зниження біоелектричної активності. У багатьох 

хворих має місце значне зменшення долі альфа ритму до (30,72±2,42%) та 

підвищення вмісту дельта хвиль до (28,15±2,33%). Також у переважної більшості 

хворих визначаються виражені іритативні зміни у вигляді гострих хвиль, гострих 

піків та гіперсинхронних сплесків. У всіх обстежених нами хворих наявні 

елементи подразнення коркових, а в багатьох з них- і діенцефальних та 

діенцефально- стовбурових структур. Виявлені у пацієнтів з руховими 

порушеннями гортані зміни кількісних і якісних параметрів ЕЕГ, що можуть 

свідчити про порушення центральної регуляції діяльності гортані, подразнення є 

найбільш вираженими у хворих з двобічними парезами та паралічами гортані, 

яким було виконано однобічну ендоскопічну хордоаритеноїдотомію. Це ставить 

питання урахування екстраларингеальних змін за даними ЕЕГ при розробці 

реабілітаційних методів лікування хворих з двобічними парезами та паралічами 

гортані як до так і після застосовування хірургічного лікування стенозу.   

Таким чином, дослідження стану біоелектричної активності головного 

мозку за даними якісних показників ЕЕГ дозволили виявити виражені глибокі 

зміни з боку центральної нервової системи у хворих з білатеральними руховими 

порушеннями гортані. Такі зміни знайшли своє відображення в таких ознаках, як, 

зокрема- іритативні прояви, залучення діенцефальних та діенцефально-

стовбурових, в деяких випадках медіобазальних структур, асиметрія біотоків в 

більшій мірі в скроневих та тім’яних відведеннях.  
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тактики лечения нарушений двигательной иннервации гортани / Яремчук С.Э., 

Заболотная Д. Д., Земляк Т. Б. / Журн. вушних, носових і горлових хвороб.- 2015. 

- №6. – C. 62-67. (Дисертантом проведено відбір хворих, клінічні обстеження, 

статистичну обробку отриманих даних, аналіз даних, написання статті) 

2. Яремчук С.Э. Диагностическое значение электромиографии у пациентов 

с нарушениями двигательной иннервации гортани // Яремчук С.Э., Земляк Т.Б./ 

Оториноларингология. Восточная Европа – 2017. - №2 (7). – с. 207-214. 



147 
 

(Дисертантом проведено відбір хворих, клінічні обстеження, статистичну обробку 

отриманих даних, аналіз даних, написання статті) 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ ДАНИХ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Нами було проведено комплексне клініко-інструментальне дослідження 

пацієнтів з руховими порушеннями гортані з метою оцінки дихальної, фонаторної 

функцій та стану нервово-м’язового апарату гортані. Комплексне клініко-

інструментальне дослідження пацієнтів з руховими порушеннями гортані 

включало в себе повне клінічне отоларингологічне обстеження, застосування 

стандартизованого інтерв’ювання стосовно оцінювання пацієнтом якості власного 

дихання, ковтання та голосу, виконання відеоларингостробоскопічного 

обстеження, спірометричного дослідження стану зовнішнього дихання, 

визначення часу максимальної фонації, проведення 6-хвилинного тесту ходьби, 

акустичний аналіз голосу, електроміографію внутрішніх м’язів гортані та 

електроенцефалографію. 

За даними ретроспективного аналізу історій хвороб 142 пацієнтів, що 

перебували на стаціонарному лікуванні у відділенні РВХ ДУ «Інститут 

отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» в період з 2011 по 

2015 рр. з діагнозом паралітичний стеноз гортані ми з’ясували, що основною 

причиною двобічних рухових порушень гортані є хірургічна травма гортанних 

нервів в ході струмектомії (89,4%), серед хворих переважають особи 

працездатного віку (50,7%), яким виконано однобічну ендоскопічну 

хордоаритеноїдотомію в 76,1%. Це дозволило нам чітко окреслити завдання 

дослідження у відповідності до поставленої мети та визначити критерії 

включення хворих до груп досліджуваних.  

Всього було обстежено 145 осіб, з них 130 пацієнтів з  парезами та 

паралічами гортані у віці від 19 до 60 років. Контролем слугували 15 практично 

здорових осіб у віці 18-37 років без відхилень в голосоутворюючому апараті та 

ознак дихальної недостатності.   

Першу групу склали 55 осіб з білатеральними руховими порушеннями 

гортані. Другу групу склали 51 особа з білатеральними руховими порушеннями 
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гортані після застосованого хірургічного лікування, а саме ендоскопічної 

однобічної хордоаритеноїдотомії. Третю групу склали 24 особи з 

унілатеральними руховими порушеннями гортані. 

Перш за все ми оцінювали дихальну функцію у пацієнтів з руховими 

порушеннями гортані, як головну вітальну складову, що визначає можливість 

забезпечення якості життя людини. 

Проведені дослідження за даними стандартизованого опитувальника 

SGRQ, спірометричного дослідження, 6-MWT в усіх обстежених групах хворих з 

білатеральними парезами та паралічами  гортані  свідчили про наявність у них 

порушення дихальної функції. Всі хворі з білатеральними руховими 

порушеннями гортані скаржилися на наявність задишки різного ступеня 

вираженості (100% випадків), звертало на себе увагу, що  більшість хворих 

скаржилися на періодично виникаючий кашель (50,91%) з відчуттям наявності 

мокротиння в гортані та неможливості його евакуації при кашльових поштовхах 

(45,45%). Наявна клінічна симптоматика часто пояснюється розвитком у пацієнтів 

зі стенозом гортані аспіраційного синдрому, що характеризується потраплянням 

слини та слизу в дихальні шляхи [38]. Таке потрапляння слизових виділень може, 

своєю чергою, викликати подразнення рефлексогенних зон та, відповідно, 

включення рефлексів - кашльового, замикаючої функції гортані, та ін. Особливо 

це стосується випадків, коли чутливість власне цих зон може бути викривлена 

внаслідок порушень інервації (в т.ч. трофічної) та змін слизової оболонки гортані. 

Крім того, на нашу думку, кашель як складнорефлекторний акт, також може бути 

ініційований реакцією рецепторного апарату гортані на дискоординаційні  

порушення рухової діяльності гортані. Кашльовий рефлекс вмикається у відповідь 

на подразнення рефлексогенних зон гортані, що може мати місце також при 

порушенні аеродинаміки повітряного потоку та існуючих у хворих з руховими 

розладами голосового апарату порушеннях замикаючої функції гортані.   

Проведене опитування якості дихання у хворих з білатеральними 

руховими порушеннями гортані виявило часту невідповідність власного 

сприйняття якості дихання пацієнтом за даними опитувальника SGRQ реальному 



150 
 

стану дихальної функції. Це можна пояснити крім психологічного фактору також 

і індивідуальною спроможністю систем компенсації та адаптації організму до 

умов обструкції дихальних шляхів. Також аналіз отриманих даних засвідчив 

наявність не тільки медичної, а і соціальної проблеми, пов’язаної з порушенням 

дихання у хворих з білатеральними руховими розладами гортані. Зауважимо, що 

наявність у хворого хронічної дихальної недостатності, як наслідок - 

неспроможність виконувати функції індивідума в соціумі, призводить до нервово-

емоційних та глибоких психологічних страждань пацієнта навіть у випадках 

відносно контрольованого стану дихальної системи. 

У пацієнтів з білатеральними руховими порушеннями гортані часто має 

місце різна вираженість порушень дихальної функції. З метою пошуку критеріїв, 

що дозволяли б більш точно оцінити стан пацієнта, максимально наблизити 

об’єктивне відображення та суб’єктивне оцінювання нами було здійснено поділ 

пацієнтів  групи з білатеральними парезами та паралічами гортані на підгрупи 1а 

та 1б. До групи 1а ми віднесли хворих з білатеральними руховими розладами 

гортані зі значеннями показника суб’єктивного загального оцінювання порушень 

дихання до 70 балів (n=29), до 1б групи - пацієнтів з показником загального 

оцінювання порушень дихання у більше ніж 70 балів (n=26) та здійснили 

дослідження функції зовнішнього дихання та толерантності до фізичних 

навантажень у пацієнтів цих двох підгруп та 2, 3 груп відповідно. У всіх групах 

досліджуваних з руховими порушеннями гортані виявлені зміни параметрів 

спірометричного дослідження дозволяють встановити наявність вентиляційної 

обструктивної недостатності зовнішнього дихання у даної категорії пацієнтів. 

При цьому найбільш оптимальним та інформативним для оцінки функції 

зовнішнього дихання у пацієнтів з білатеральними руховими розладами гортані за 

нашими даними, є аналіз швидкісних спірометричних показників (FEV1, PEF, а 

особливо PIF). Критерієм визначення тяжкості дихальної недостатності та 

ефективності застосованого лікування, на нашу думку, слід розглядати зміни 

значення показника PIF, що найбільш точно відображає механіку повітряного 

потоку в умовах стенозу гортані паралітичного генезу, а саме наявність 
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екстраторакальної обструкції дихальних шляхів. Критичним рівнем, що засвідчує 

декомпенсацію дихальної функції у даної категорії хворих є зниження показника 

PIF більше ніж на 80% та показника PEF більше ніж на 60% від значення 

нормативних величин відповідно.  

Зниження показника PEF та PIF у хворих з білатеральними руховими 

порушеннями гортані може також розглядатися як критерій оцінювання якості 

фонаційного дихання, що потребує зміни співвідношення фаз вдиху та видиху за 

рахунок подовження часу видиху та швидкого вдиху. Отримані низькі значення 

показника PIF пояснюють основні аеродинамічні механізми порушення 

фонаційного дихання у пацієнтів з двобічними парезами та паралічами гортані, а 

саме неможливість в умовах звуженої глотісної щілини забезпечення при фонації 

належної швидкості повітряного потоку на вдиху, що визначається об’ємом 

повітря, який проходить за певний час через голосову щілину, як наслідок - 

неможливість здійснення швидкого вдиху та забезпечення адекватного рівня 

підглотисного тиску, необхідного для генерування звуку. Також нами було 

виявлено помірне зменшення величини VC та FVC у хворих з білатеральними 

руховими порушеннями гортані. Це на нашу думку, є наслідком, адаптаційних 

реакцій організму до виникаючої гіпоксії при білатеральних парезах та паралічах 

гортані і також може розглядатися як прогностично несприятлива ознака перебігу 

рухових порушень гортані. Компенсаторне зменшення ЖЄЛ відбувається за 

рахунок збільшення кровонаповнення легень та зростання залишкового об’єму, 

що спрямовано на забезпечення більш рівномірної перфузії та вентиляції легень в 

умовах обструкції  та  може ускладнити стан хворого. 

При виконанні 6 MWT у пацієнтів з двобічними руховими порушеннями 

гортані виявлено зниження толерантності до фізичних навантажень малої та 

середньої інтенсивності. Проведення даного тесту має особливе значення, адже, 

за даними авторів [38], в більшості випадків до настання стадії декомпенсації при 

хронічному стенозі гортані газовий склад крові істотно не змінюється, оскільки в 

цих умовах компенсація досягається за рахунок мобілізації резервів дихальної та 

серцево-судинної системи. В даному контексті 6MWT демонструє напругу 
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компенсаторних механізмів і виявляє її неефективність та вичерпаність навіть при 

динамічних навантаженнях малої та середньої інтенсивності. У хворих з 

білатеральними руховими порушеннями гортані прогностично несприятливою 

ознакою, що свідчить про наростання дихальної недостатності є зменшення 

пройденої дистанції у порівнянні з вирахованою нормою більше ніж 40%. При 

аналізі отриманих даних чітко прослідковується залежність між отриманими 

результатами в ході проведення функціональних проб і власним оцінюванням 

пацієнтом стану дихання та спірометричних показників. 

Нами було ретельно проаналізовано скарги, а також результати 

суб’єктивного оцінювання якості голосу та ковтання хворими з руховими 

порушенями гортані за даними стандартизованих опитувальників, а саме VHI-30 

та MDADI. Серед домінуючих місцевих скарг хворих з парезами та паралічами 

гортані, що характеризували порушення голосоутворення визначалися: наявність 

захриплості різного ступеня вираженості, «голосової втоми», «зриву» звуку та 

зміну звучності голосу. Серед обстежених в першій та третій групі більшість 

пацієнтів визначали захриплість як помірну, відповідно 60,33% та 66,7% осіб.   

Також при опитуванні хворих з руховими розладами гортані в усіх групах 

обстежуваних більшість з хворих скаржилися на відчуття подразнення, сухості, 

дискомфорту в області гортані, наявність «клубка» при ковтання. Дані скарги є 

віддзеркаленням розвитку дистрофічних та атрофічних процесів в структурних 

елементах гортані, а також парестезій, що мають місце при порушенні іннервації 

гортані. Певною мірою їх появу також можна пояснити складністю аферентних та 

еферентних ланцюгів іннервації гортані, при порушенні якої змінюється 

чутливість рефлексогенних зон гортані. Також ми аналізували скарги загального 

характеру- на головний біль, тяжкість в голові, запаморочення, дратівливість та 

емоційність тощо, що частіш висували хворі з двобічними руховими 

порушеннями гортані. 

Біль, напруження в м’язах глотки та шиї найбільше турбувала пацієнтів з 

однобічними руховими розладами гортані 66,7% (3 група) та пацієнтів з 

двобічними парезами та паралічами гортані, яким була виконана ендоскопічна 
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хордоаритеноїдотомія - 47,05% обстежених. Поява напруження в зовнішніх 

м’язах шиї може пояснюватись залученням компенсаторних механізмів  щодо 

досягнення максимально можливого змикання голосової щілини.  

При опитуванні пацієнтів з білатеральними паралічами гортані (1 група)  

звернули на себе увагу скарги, що описувалися 18 пацієнтами (32,7%) як  

«відсутність сміху», «глухий сміх», «спотворений плач та сміх», свідоме 

обмеження сміху та плачу. Сміх та плач- це мимовільні звукові засоби експресії 

сильних для індивідума емоційних подразників. З точки зору фізіології – це 

складний неспецифічний адаптаційний антистресовий механізм, що потребує 

складних змін акту дихання, адже при сміху та плачу після вдиху настає не один 

видих, а ряд поштовхоподібних то коротких, то подовжених видихів з мінливим 

ритмом. Необхідність здійснення короткого, але більш глибокого вдиху, слабкість 

струменя повітря, що видихається при звуженій дихальній щілині, неможливість 

підтримання необхідних величин підскладкового тиску пояснює порушення 

генерації основних проявів емоції людини - сміху та плачу у пацієнтів з 

білатеральними руховими розладами гортані. Зауважимо, що вимушена 

стриманість підвищує загальну збудливість організму, що опосередковано може  

посилювати вираженість загальних скарг пацієнтів (головний біль, швидка 

втомлюваність, погіршення сну, погіршення пам’яті та уваги), які мають місце 

серед системних проявів у даної категорії пацієнтів, в тому числі за рахунок 

наявної  респіраторної та тканинної гіпоксії. 

Нами також було проведено аналіз суб’єктивного оцінювання пацієнтами з 

руховими порушеннями гортані якості власного голосу за допомогою 

застосування опитувальника VHI-30. Отримані результати VHI-30 засвідчили, що 

середньостатистичні показники порушення голосової функції у пацієнтів 1 та 2, 3 

групи достовірно не відрізнялися між собою (p>0,05). Вираженість порушень 

якості голосу у хворих з однобічними та двобічними руховими розладами гортані 

до і після застосованого лікування, а саме однобічної ендоскопічної 

хордоаритеноїдотомії, за результатами загального балу  відповідно до шкали VHI-

30 відповідали в більшості випадків тяжким порушенням голосу [134].  
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Незважаючи на численні наголошення в літературі про перцептивно кращу 

якість голосу у пацієнтів зі стенозом гортані до виконання хірургічного 

втручання, більшість пацієнтів оцінює власне голосоутворення як незадовільне і 

до, і після операції. Загальний бал VHI-30 за даними анкетування у першій групі 

склав 61,51±5,98, в другій -65,01±4,75. Дану ситуацію до деякої міри пояснює те, 

що суб’єктивно для хворого якість голосу об’єднує не тільки характеристики його 

звучності, сили та тембру, а й фізичні зусилля, що йдуть на продукування звуку, а 

отже порушення голосу усвідомлюються ним як значні як до, так і після 

застосованого хірургічного лікування. Також немає диференціальної відмінності в 

оцінюванні порушень якості голосу за результатами стандартизованого 

інтерв’ювання VHI-30 у пацієнтів з однобічними та двобічними руховими 

розладами гортані. Можливо, це пов’язано з наявністю у всіх них значних 

порушень голосу незалежно від причини, що їх викликала. Однак, відмінні 

механізми, що лежать в основі порушення голосоутворення при різних рухових 

розладах гортані потребують детальнішого вивчення з урахуванням ланок 

генерування звуків та формування голосу. В цьому контексті зрозумілим є 

дискутабельність питань, що стосуються обговорення основних теорій 

голосоутворення: міоеластичної, нейрохронаксичної та мукоондуляторної. 

При огляді внутрішніх структур гортані за допомогою непрямої 

ларингоскопії та відеоларингоскопії у всіх обстежених хворих з руховими 

розладами гортані визначалися  обмеження чи відсутність аддукції та/або абдукції 

однієї або обох голосових складок, неповне змикання чи постійна відсутність 

закриття голосової щілини, обмеження чи відсутність рухів черпакуватого хряща. 

Окрім загального лор-огляду, спеціалізованого фоніатричного огляду та 

ендоскопії гортані, всім хворим з руховими порушеннями гортані було виконано 

відеоларингостробоскопію. Відеоларингостробоскопія дозволяє спостерігати 

швидкі коливальні рухи голосових складок при фонації, які неможливо зауважити 

без інструментальних методів, і має велике діагностичне значення як об’єктивна 

методика оцінки саме функціонування голосового апарату [2, 55, 66, 224]. При 

відеостробоскопічному огляді гортані, крім аналізу кількісно- якісних 
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характеристик фонаторних коливань згідно бальної шкали  Г.Ф. Иванченко (1992) 

(табл.2), ми звертали увагу на наявність коливань голосових складок, що 

обумовлені повітряним потоком при здійсненні видиху чи при фонації, наявність 

рухів черпалоподібних хрящів, стан вестибулярного відділу гортані. 

За даними відеоларингостробоскопії у досліджуваних нами групах хворих 

з руховими розладами гортані були виявлені зміни стану голосового апарату, 

виражені різною мірою. Результати відеоларингостробоскопії засвідчили  

статистично достовірну різницю якісно-кількісних показників порушень роботи 

голосового апарату гортані у досліджуваних групах між собою (p<0,05, p<0,01). 

При цьому, найбільш виражені порушення фонаторної діяльності 

спостерігалися у 2 групі – з двобічними порушеннями рухової функції гортані 

після проведення хірургічного лікування, а найменш виражені – в 3, з 

однобічними парезами та паралічами. Найкращі показники оціночного балу (9,58 

±0,31) у 3 групі мають очевидну причину – одна голосова складка працює у 

повному обсязі, що дозволяє до деякої міри компенсувати недіючу сторону під 

час фонації. Причому показники достовірно кращі як у порівнянні з 1, так і з 2 

групою. Найгірша за бальним значенням оцінка якісно-кількісних показників 

порушень голосового апарату за даними відеоларингостробоскопії (12,01±0,26) 

отримана у 2 групі досліджуваних, пояснюється оберненопропорційною 

залежністю між досягненням у хворих з стенозом гортані паралітичного генезу 

хірургічно сформованого просвіту глотісної щілини та забезпеченням умов для 

голосоутворення, що наголошує на необхідності детального виваження хірургом 

об’єму виконаних ендоларингеальних хірургічних втручань. Слід зауважити, що 

при відеоларингостробоскопічному дослідженні у деяких пацієнтів другої групи, 

що в анамнезі мають однобічну хордоаритеноїдотомію, звертала на себе увагу 

зміна характеру хаотичних неврегульованих різнонаправлених коливань 

голосової складки на стороні виконання хірургічного втручання, що до операції 

трактувалися як флотація атонічної голосової складки при диханні. В ряді 

випадків ми спостерігали наявність більш організованих нефонаційних коливань 

голосової складки під впливом повітряного потоку при здійсненні фонації. До 
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деякої міри, на нашу думку, це можна пояснити можливим збільшенням 

натягненості збережених тканин прооперованої голосової складки внаслідок 

післяопераційних змін структурної архітектоніки гортані, що виникають в 

результаті технічних особливостей виконання хордоаритеноїдотомії. В більшості 

хворих 2 групи (82,35%) результати відеоларингостробоскопічного дослідження 

демонстрували наявність сформованого псевдоскладкового механізму 

голосоутворення, що при фонації визначався повним змиканням та певною 

вібрацією гіпертрофованих вестибулярних складок. Залучення в даному випадку 

нового фонаторного механізму вимагає великого напруження ларингеального 

сфінктеру, більш значної участі допоміжної зовнішньої ларингеальної та шийної 

мускулатури, що клінічно пояснює значно більш виражене відчуття напруження 

та болючості в зовнішніх м’язах в шиї у даної категорії хворих. При значній 

гіпертрофії вестибулярних складок визначалося їх нависання над істинними 

голосовими складками, яке зберігалося і при диханні хворого та обмежувало 

просвіт дихальної щілини, що також могло посилювати рівень задишки у 

прооперованих хворих з білатеральними руховими розладами гортані. Відсутність 

повного змикання голосових складок, залучення псевдомеханізмів 

голосоутворення, неврегульованість фонаційного дихання, значна вираженість 

придихальної атаки на початку здійснення акту фонації, порушення фонаційно-

дихальних циклів ускладнює досягнення оптимально фізіологічних результатів 

голосової функції у пацієнтів з двобічними руховими розладами гортані, яким 

застосовувалось хірургічне лікування, а саме, було виконано 

хордоаритеноїдотомію.       

В групі пацієнтів з білатеральними руховими порушеннями гортані з 

загальною сумою балів оцінки ларингостробоскопії 10,54±0,28, звертало на себе 

увагу виявлення у частини хворих (21,81%) збережених асинхронних, 

низькоамплітудних, низькочастотних вібраторних коливань обох голосових 

складок, тоді як у решти визначалися збережені вібраторні коливання однієї 

складки (14,5%) або спостерігалася повна відсутність коливань обох голосових 

складок (63,69%). Також ми спостерігали наявність парадоксальних аддукторних 
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рухів голосових складок при здійсненні вдиху у 4 (7,27%) хворих. На нашу думку, 

порівняння характеристик та вираженості збережених фонаторних коливань 

голосових складок, наявності парадоксальних аддукторних рухів голосової 

складки, атонічного її стану, що обумовлений розвитком атрофії за даними 

відеоларингостробоскопічного дослідження при двобічному порушенні їх 

аддукції та абдукції доцільно враховувати як один з чинників обрання сторони у 

разі проведення хірургічного лікування стенозу, а саме ендоскопічної 

хордоаритеноїдотомії. 

У всіх хворих з руховими порушеннями гортані нами було визначено ЧМФ 

звуку «а». Показники ЧМФ у хворих з руховими порушеннями гортані усіх трьох 

досліджуваних груп достовірно відрізнялися від контролю (Р< 0,01) та між собою 

у групах. У групі хворих з білатеральними руховими розладами гортані (1 група) 

нами був виявлений відносно низький в порівнянні з контрольною групою ЧМФ- 

(6,9±0,16) с., що, на нашу думку, обумовлено наявністю обструктивного варіанту 

дихальної недостатності на тлі існуючого стенозу гортані. Як наслідок, має місце 

неможливість системи зовнішнього дихання забезпечити необхідний для фонації 

об’єм повітря на вдиху та швидкість і відповідно, кількість повітряного потоку,  

який проходить за певний час через голосову щілину на видиху. Це на нашу 

думку, деякою мірою пояснює один з механізмів порушень голосоутворення у 

хворих з двобічними руховими розладами гортані. 

Зниження показнику ЧМФ в групі хворих з двобічними руховими 

розладами гортані після виконання однобічної хордоаритеноїдотомії (4,3±0,2 с.) 

пов’язане з відсутністю фізіологічної можливості у даної категорії хворих 

дозованого та економічного витрачання повітря на видиху, що ускладнюється 

вираженістю придихальної атаки при генеруванні звуку на фоні повної чи 

часткової відсутності змикання голосових складок. Крім того, при фіксованому 

положенні прооперованої голосової складки у хворих з двобічними руховими 

розладами гортані унеможливлюється створення адекватного підглотисного тиску 

для підтримання кількісті повітря, що необхідне для забезпечення відповідної 

сили та тривалості генерованих тонів, незважаючи на забезпечення кращих умов 
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для вдиху та видиху після виконання хірургічного лікування. Найкращі показники 

ЧМФ у 3 групі, що склало (8,1±0,39 с.) мають очевидну причину – одна голосова 

складка працює у повному обсязі, що дозволяє до деякої міри компенсувати 

недіючу сторону під час фонації та дихання.  

З метою об’єктивізації вираженості порушень голосу у пацієнтів з 

руховими порушеннями гортані нами для аналізу були обрані акустичні 

показники Jitter та Shimmer, що досліджувалися при запису мовленнєвого сигналу 

звуку «а». На думку багатьох авторів вони є одними з найбільш чутливих та 

інформативних показників акустичної картини фонаторної функції гортані при 

патології голосу. На нашу думку, цінність цих показників полягає у їх 

«відносності». Вони характеризують не сам по собі рівень частоти та амплітуди 

звукових хвиль, а отже висоти і сили голосу, а їх зміни в процесі фонації. Це дає 

змогу оцінити стабільність фонування кожного пацієнта, а також створює 

можливості коректного порівняння голосових даних у різних пацієнтів чи групах 

пацієнтів з різною висотою чи силою голосу при різноманітній патології 

голосоутворення. Також важливим відносним акустичним показником є 

співвідношення шум/гармоніка (чистий тон та гармонічний тон до шуму, 

нерегулярних коливань), який дозволяє кількісно оцінити захриплість. Найбільш 

виражені порушення характеристик голосу серед обстежуваних груп хворих з 

руховими розладами гортані мають місце у прооперованих хворих 2 групи, що 

підтверджене акустичними об’єктивними даними (Jitter- 2,6±0,4, Shimmer- 

11,7±1,7). Прогностично несприятливою ознакою у хворих з білатеральними 

руховими порушеннями гортані, що свідчить про важкі розлади голосоутворення 

є підвищення показника нестабільності голосу за частотою >0,8 (Jitter-0,95±0,2), 

показника нестабільності голосу за амплітудою  >5 (Shimmer- 5,66±1,01).  

Хворим з білатеральними парезами та паралічами гортані до застосування 

хірургічного лікування (1 група) було виконано електроміографічне дослідження 

внутрішніх м’язів гортані. За даними LEMG з урахуванням клінічних даних нами 

було вирішено ряд діагностичних завдань: підтверджено наявність та 

диференційовано причини рухових розладів гортані (нейрогенні, артрогенні, 
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міогенні), встановлено локалізацію ураження (ізольоване ураження n.reccurens чи 

поєднане з ураженням ВГН), а також здійснено порівняння відсутності чи/та 

збереження деякою мірою біоелектричної активності внутрішніх м’язів справа та 

зліва. Саме аналіз та порівняння наявності та вираженості порушень 

біоелектричної активності в частково чи повністю денервованому одноіменному 

м’язі з двох сторін, на нашу думку, може розглядатися як один з  критеріїв 

визначення тяжкості патологічного процесу та прогнозу перебігу захворювань, 

пов’язаних з білатеральними руховими порушеннями гортані та сприяти більш 

обґрунтованому вибору сторони проведення хірургічного лікування двобічного 

паралічу гортані. 

Нами було здійснено електроміографічне дослідження ТА (m. vocalis) та 

СТ м’язів (m. anticus) справа та зліва. Рухова іннервація СТ м’язу забезпечується 

зовнішньою гілкою верхнього гортанного нерву, тоді як ТА м’яз іннервується 

передньою гілкою НГН. Визначення характеру біоелектричної активності цих 

м’язів дозволяє визначити та підтвердити топіку ураження n.vagus, а отже, 

спираючись на електрофізіологічні дані дати патофізіологічне пояснення 

механізму порушень голосової функції та клінічної картини рухових порушень 

гортані. Крім того, з нашої точки зору дослідження біоелектричної активності ТА 

та СТ м’язів, що відіграють провідну роль в голосоутворенні є доцільним, адже 

збереження навіть часткового функціонального резерву даних м’язів могло б 

деякою мірою також впливати на якість голосу прооперованих хворих.  

Проведені дослідження за даними LEMG засвідчили наявність 

білатерального зниження біоелектричної активності ТА м’язів у 48 (87,3%) 

хворих з двобічними парезами та паралічами гортані, з них у 28 (50,9%) хворих- 

ознаки патологічної спонтанної активності м’язу. В більшості випадків характер 

цих змін був асиметричним, що підтверджувалося варіабельністю діапазону 

щільності інтерференційної картини та характеру рекруітменту, який варіював від  

поодиноких потенціалів РО до сильного чи помірного (незначного) зниження їх 

щільності. Приймаючи до уваги той факт, що електрична активність того чи 

іншого м’язу є електричним еквівалентом її функції, в тому числі і скоротливих 
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властивостей м’язу, результати даного порівняння доцільно враховувати при 

стратегічному обранні вибору сторони для проведення хірургічного лікування 

стенозу гортані паралітичного генезу. Також у 10 (18,2%) хворих з двобічними 

парезами та паралічами гортані дані LEMG демонстрували поєднане ураження 

ВГН та НГН, переважно лівобічне (7 хворих), спонтанна патологічна активність 

була зафіксована у 37 (67,27%) обстежених, антагоністична активність ТА та СТ 

м’язів виявлялася у 5 (9,09%) обстежених. Зазначимо, що у переважної більшості 

досліджуваних хворих з двобічними порушеннями гортані більш вираженими є 

порушення біоелектричної активності зліва, а, отже, це може слугувати одним з 

чинників переважного обрання хірургами лівої сторони при виконанні 

хірургічних методів лікування стенозів гортані, а саме ендоскопічної 

хордоаритеноїдотомії.    

Таким чином, нами було визначено перелік прогностично несприятливих 

електроміографічних ознак, які визначають, на нашу думку, більш важкий перебіг 

захворювань, пов’язаних з білатеральними руховими розладами гортані: 

1. Наявність спонтанної патологічної активності (ознака денервації м’язу, 

неефективність реіннерваційного процесу).  

2. Зниження (у вигляді поодиноких потенціалів РО)  та/або відсутність агоністичної 

біоелектричної активності  ТА м’язів. 

3. Зниження (у вигляді поодиноких потенціалів РО)  та/або відсутність агоністичної 

біоелектричної активності  ТА та СТ м’язів (поєднання ураження ВГН та НГН) 

4. Наявність нефізіологічної антагоністичної біоелектричної активності ТА,  РСА та 

СТ м’язів.         

Аналіз проведених досліджень щодо ролі функціонального стану ЦНС та 

особливостей центральних механізмів регуляції у хворих з периферичними 

парезами та паралічами гортані за даними ЕЕГ засвідчив виражені зміни 

біоелектричної активності головного мозку у обстежених. Функціональні зміни 

ЦНС демонструвалися у вигляді десинхронізації та дезорганізації  основних 

ритмів, тенденції до згладження зональних відмінностей, часом зниження 

біоелектричної активності виявленої у хворих з руховими порушеннями гортані. 
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При цьому фіксувалося зменшення долі альфа ритму до (30,72±2,42%) та 

підвищення вмісту дельта хвиль до (28,15±2,33%) у обстежених в порівнянні з 

нормою. Також у переважної більшості хворих з парезами та паралічами гортані 

визначалися виражені елементи подразнення структур головного мозку у вигляді 

гострих хвиль, гострих піків та гіперсинхронних сплесків. Це свідчило про 

виражені іритативні зміни біоелектричної активності, в тому числі – подразнення 

глибоких структур головного мозку у обстежуваних. Зауважимо, що у хворих з 

двобічними парезами та паралічами гортані визначається певна асиметрія біотоків 

в більшій мірі в скроневих та тім’яних відведеннях. З нашої точки зору, це може 

бути обумовлено асинхронною реципрокною стимуляцією ЦНС, що є зворотньою 

відповіддю на подразнення перцептивних та сенсорних ділянок гортані 

повітряним потоком та нерівномірною зміною тонусу гортанних м’язів у ході 

виконання фізіологічних маневрів (дихання, фонація) навіть на тлі візуально 

рівнозначної клінічної картини паралічу чи парезу гортані з обох сторін (при 

огляді без додаткових інструментальних засобів).  

Білатеральні рухові порушення, що призводять до звуження просвіту 

дихальної щілини та зменшення прохідності дихальних шляхів, обумовлюють 

розвиток вентиляційної обструктивної недостатності зовнішнього дихання, як 

наслідок, дихальної (респіраторної) та тканинної гіпоксії. Це може бути 

патофізіологічним підґрунтям формування функціональних змін біоелектричної 

активності головного мозку у хворих з стенозом гортані паралітичного генезу. 

Також зміни біоелектричної активності можуть бути спробою безумовної 

відповіді центральної сигналізації організму, що спрямована на компенсаторне 

корегування основних показників дихання: глибини, ритму та частоти з метою 

підтримання основних гомеостатичних показників організму в межах 

фізіологічної норми. Клінічно розвиток функціональних змін з боку центральної 

нервової системи у хворих з білатеральними руховими порушеннями гортані  

також поглиблює у них вираженість скарг на головний біль, важкість у голові, 

запаморочення, порушення сну, пам’яті та уваги, дратівливість та емоційність, що 

мають місце при парезах та паралічах гортані.   
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Також звертало увагу, що наростання залучення більш глибоких структур 

у поєднанні з вираженою асиметрією біотоків фіксувалося у пацієнтів з 

двобічними руховими розладами гортані (2 група), яким застосовувалось 

хірургічне лікування: подразнення діенцефально-стовбурових структур 

визначалося у 49,02% випадків обстежуваних, медіобазальних – у 15,69% 

випадків. Це ставить питання до роздуму. Адже дані зміни виникають на фоні 

забезпечення компенсації стану зовнішнього дихання, що є підтвердженою в ході 

спірометричного дослідження. Отже, явища гіпоксії після хірургічного лікування 

стенозу послаблюються або усуваються. Можливо, ситуацію деякою мірою 

можна пояснити регуляцією дихальної функції гортані, що здійснюється також за 

рахунок складнорефлекторного механізму. Він забезпечує сигналізацію з 

рефлексогенних зон гортані до ядер зорового бугра і ділянок кори головного 

мозку та викликає низку субкортикальних та кортикальних рефлекторних впливів 

на гортань …за Б. С. Крилов [24]. Зміна архітектоніки гортані, яка виникає в ході 

виконання статичного методу хірургічного лікування стенозу паралітичного 

генезу ускладнює взаємокоординацію між рефлексогенними зонами гортані та 

структурами головного мозку, через що сприймається останнім як «поломка» 

всього апарату гортані і «спотворює» інтегративний механізм взаємодії 

центральних та периферичних відділів нервової регуляції ії діяльності. Також 

значним навантаженням у цьому випадку може бути і необхідність перебудови 

всього організму у відповідь на нові виникаючі умови аеродинаміки верхніх 

дихальних шляхів. Певне значення має врегулювання в нових умовах основних 

гомеостатичних параметрів організму, тощо. 

Отже, на нашу думку, глобальне вирішення питання забезпечення 

дихальної функції у хворих з двобічними парезами та паралічами гортані шляхом 

застосування ендоскопічних ендоларингеальних методів повинно враховувати 

наявність системних змін в організмі, що перебував в умовах хронічної гіпоксії. 

Ми вважаємо, що дослідження функціональних змін головного мозку доцільно 

включити однією з складових загального оцінювання стану хворого з двобічними 

парезами та паралічами гортані. Дослідження функціонального стану ЦНС за 
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даними ЕЕГ, проведені Т. А. Шидловською (1993, 1998) у хворих на 

функціональні розлади голосоутворення, доводять важливе значення центральних 

механізмів регуляції для здійснення фонаторної функції [51, 54]. Подальше 

вивчення особливостей функціонального стану головного мозку у пацієнтів з 

парезами та паралічами гортані створить можливості для розробки додаткових 

терапевтичних методів лікування та реабілітаційних програм у даного 

контингенту. 

Таким чином, за даними комплексного обстеження стану голосового 

апарату та LEMG нами було визначено прогностично несприятливі ознаки 

перебігу захворювань, пов’язаних з білатеральними руховими порушеннями 

гортані. З метою систематизації отриманих результатів нижче наводимо таблицю 

найбільш характерних якісних та кількісних показників за даними суб’єктивних 

та об’єктивних методів обстеження пацієнтів з білатеральними руховими 

розладами гортані, які можна використати в якості маркерів для визначення 

тяжкості захворювання, прогнозування перебігу та оцінки ефективності 

лікування.    

                                                                                                                     Таблиця  

Якісні та кількісні показники суб’єктивних та об’єктивних методів 

комплексного клініко-інструментального обстеження пацієнтів з  білатеральними 

руховими порушеннями гортані, які можна використати в якості прогностичних 

критеріїв, що визначають тяжкість захворювання.  

 

Методи обстеження Прогностично несприятливі критерії, що 

визначають тяжкість перебігу захворювання  

Дані анамнезу, скарги  Виражена задишка, шумне дихання, відчуття 

ларингоспазму 

Виражена захриплість, «зрив» звуку, звуження 

діапазону голосу, неприємні відчуття в гортані 

Суб’єктивне оцінювання Загальний бал за SGRQ більше ніж 70 балів 
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хворими стану власного 

дихання та голосу за 

даними стандартизованого 

анкетування (SGRQ, VHI-

30) 

Загальний бал за VHI-30  більше ніж 50 балів 

Загальний клінічний огляд Шумне дихання, дихання часте і поверхневе, частий 

пульс, блідість шкірних покривів, неспокійна 

поведінка хворого 

 Лор огляд (Непряма 

ларингоскопія та 

ендоскопія гортані) 

Медіанне та/або парамедіанне положення обох 

голосових складок 

Спірометрія: значення 

показників PIF, PEF, VC, 

FVC* 

Зниження показників PIF більше ніж на 80% від 

значень нормативних величин 

та PEF більше  ніж на 60% від значень нормативних 

величин 

Зниження показника VC та FVC- рестриктивний 

компонент ДН 

 6-хвилинний тест ходьби* Зниження величини пройденої дистанції більше ніж 

на 40% 

Відеоларингостробоскопія 

 

Відсутність вібраторних коливань голосових 

складок 

Наявність парадоксальних аддукторних рухів на 

вдиху 

Ознаки вираженої атрофії (флотація голосової 

складки, ввігнутий медіальний край голосової 

складки, стоншення медіального краю складки) 

Час максимальної фонації* Зниження ЧМФ менше 2 с 

Акустичні показники: 

Jitter, Shimmer* 

Підвищення показника нестабільності голосу за 

частотою Jitter >0,8  
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Підвищення показника нестабільності голосу за 

амплітудою  Shimmer >5  

Електроміографія 

внутрішніх м’язів гортані 

(ТА та СТ) 

Виражене зниження чи відсутність біоелектричної 

активності ТА м’язу 

Комбіноване зниження чи відсутність 

біоелектричної активності ТА  та СТ м’язу 

Наявність патологічної спонтанної активності 

Наявність антагоністичної активності ТА та СТ 

м’язів 

Електроенцефалографія* Подразнення діенцефально-стовбурових та 

медіабазальних структур головного мозку, 

гіперсинхронні сплески, виражена дезорганізація 

основних ритмів, посилення сумарної 

повільнохвильової активності за рахунок 

збільшення відсотку дельта-ритму. 

 

Примітка: * - показники, зміни яких дозволяють оцінити ефективність 

лікування у динаміці спостереження, в т.ч. об’єктивно. 

Таким чином, у пацієнтів з білатеральними руховими порушеннями 

гортані спостерігаються виражені порушення дихальної, фонаторної, рухової 

діяльності гортані та її центральної регуляції. Це значною мірою відбивається на 

якості життя даного контингенту та потребує комплексного оцінювання за 

допомогою клініко-інструментального обстеження. Застосування комплексу 

найбільш інформативних та оптимально підібраних методів обстеження дозволяє 

підвищити якість діагностики двобічних парезів та паралічів гортані, визначити 

тяжкість захворювання, прогнозувати його перебіг, а отже-своєчасно 

цілеспрямовано надати допомогу таким хворим. 
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                                          ВИСНОВКИ 

 

           У дисертації наведено теоретичні узагальнення і нові рішення науково-

практичного завдання - підвищення якості діагностики та прогнозування перебігу 

білатеральних рухових розладів гортані на основі даних щодо стану нервово-

м’язового апарату гортані, голосової та дихальної функції 

      1. За даними ретроспективного аналізу історій хвороб пацієнтів РВХ 

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

України» в період з 2011- 2015 рр. основною причиною двобічних рухових 

порушень гортані є хірургічна травма гортанних нервів в ході струмектомії 

(89,4%), серед хворих з парезами та паралічами гортані переважають особи 

працездатного віку (50,7%), яким виконано однобічну ендоскопічну 

хордоаритеноїдотомію в 76,1%.   

       2.  У хворих з парезами та паралічами гортані найбільш інформативним 

критерієм визначення тяжкості обструктивного варіанту вентиляційної дихальної 

недостатності та ефективності застосованого лікування є значення показників PEF 

та, особливо, PIF. Критичними є значення показника PIF (PIF 22,14±1,41%; 

р<0,01) та PEF (PEF 31,36±2,31%; р<0,01), що відрізняються більше ніж на 80% та 

60% відповідно від нормативних величин і відображають тяжкий перебіг 

порушень дихальної функції. 

      3. У пацієнтів з білатеральними руховими розладами гортані за даними 

фоніатричного обстеження мають місце виражені порушення голосової функції  

(ЧМФ знижено (6,9±0,15 с.; р<0,01), індекс порушень голосу VHI-30 (65,74±3,63 

балів; р<0,01), інтегральний показник відеоларингостробоскопії (10,59±0,48 балів; 

р<0,01), індекс Jitter 0,96±0,7 (р>0,01), індекс Shimmer - 5,43±1,1 (р<0,01), що 

зумовлює обмеження соціальної складової якості їх життя. 

     4. Акустичні показники голосу Jitter, Shimmer дозволяють кількісно оцінити 

нестійкість основного тону за частотою та амплітудою і можуть слугувати 

об’єктивним критерієм визначення ступеня порушень голосової функції у 

пацієнтів з білатеральними руховими порушеннями гортані 
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    5. Комбіноване порушення біоелектричної активності m.vocalis та m.anticus 

(18,2%) та наявність антагоністичної активності даних м’язів (9,09%) клінічно 

супроводжується вираженими розладами голосоутворення у хворих з двобічними 

парезами та паралічами гортані, порівняння змін біоелектричної активності м’язів 

гортані справа і зліва за даними ЕМГ є одним з інформативних критеріїв вибору 

тактики хірургічного лікування таких пацієнтів  

  6. У хворих з двобічними периферичними парезами та паралічами гортані  

визначено виражені зміни кількісних і якісних параметрів ЕЕГ у вигляді 

десинхронізації та дезорганізації  основних ритмів,  тенденції до згладження 

зональних відмінностей,  значного зменшення долі альфа–ритму (до 30,72±2,42%; 

р<0,01) та підвищення вмісту дельта–хвиль (до 28,15±2,33%; р<0,01), подразнення 

глибоких (діенцефальних та діенцефально-стовбурових) структур головного 

мозку у 78,18%, що  зберігаються і після хірургічного лікування та свідчать про 

порушення центральної регуляції діяльності гортані. 

     7. Найбільш тяжкий та прогностично несприятливий перебіг парезів та 

паралічів гортані спостерігається у пацієнтів, у яких: індекс порушень дихання за 

даними SGRQ вище 70 балів; індекс порушень голосу за даними VHI-10 вище 60 

балів; показники PIF та PEF відрізняються більше ніж на 80% та 60% від 

нормативних величин відповідно; індекс нестабільності голосу за частотою Jitter 

більше 0,8 та амплітудою Shimmer більше 5; ЧМФ менше 2 с.;  середня кількість 

балів відеоларингостробоскопії більше 10; ознаки подразнення глибоких структур 

головного мозку за даними ЕЕГ, підвищення вмісту дельта-хвиль більше 20%. 
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                                    ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

   1. Застосовування стандартизованого інтерв’ювання за допомогою 

опитувальників (опитувальник для обстеження пацієнтів з респіраторними 

захворюваннями, розроблена в клініці Святого Георгія, опитувальник якості 

голосу Voice Handicap Index-30, опитувальник якості ковтання MD Anderson 

Dysphagia Inventory) є способом визначення кількісного значення суб’єктивного 

оцінювання порушень дихання, голосу та ковтання пацієнтами з руховими 

розладами гортані. 

      2. Найбільш оптимальним та інформативним для оцінки дихальної функції у    

пацієнтів з білатеральними руховими розладами гортані є застосування поєднання 

спірометрії (показники FEV1, PEF, а особливо PIF), функціонального тесту 

ходьби та суб’єктивного оцінювання хворим стану власного дихання 

(опитувальник SGRQ), що дозволяє найбільш повно і точно визначити реальний 

стан хворого і допомагає визначитися з доцільністю та обсягом хірургічного 

лікування. 

      3. Застосування функціонального тесту ходьби дозволяє оцінити ступінь 

компенсації стенозу з врахуванням напруженості та ефективності адаптаційно - 

компенсаторних механізмів у пацієнтів з руховими розладами гортані. Показники 

функціонального тесту слід розглядати у взаємозв’язку з величинами індексу 

маси тіла хворого, що дасть можливість враховувати гемодинамічний 

(циркуляторно-метаболічний) тип зниження фізичної працездатності в поєднанні 

з респіраторним типом у пацієнтів з надлишковою вагою тіла. 

     4. При визначенні сторони втручання при хірургічному лікуванні 

білатеральних рухових розладів гортані, а саме проведення хордоаритеноїдотомії, 

доцільно враховувати вираженість агоністичної та антагоністичної активності 

внутрішніх м’язів гортані за даними EMG та характер збережених коливань 

голосових складок за даними відеоларингостробоскопії. 

     5. Визначення часу максимальної фонації є віддзеркаленням можливості 

системи голосоутворення забезпечити необхідний підскладковий тиск та 
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відповідно, силу звуку і якість голосу певний період часу, що дає можливість 

розглядати його як доступний, простий у виконанні і достатньо інформативний 

метод оцінки порушень голосу та фоніатричного видиху у хворих з руховими 

розладами гортані. 
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            АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Основні положення дисертації представлені на щорічних традиційних 

весняних конференціях Українського наукового медичного товариства лікарів-

отоларингологів (2015, 2016, 2017, 2018), щорічних традиційних осінніх 

конференціях Українського наукового медичного товариства лікарів-

отоларингологів (2016, 2017), на VIII з’їзді отоларингологів Республіки Білорусь 

(2016). 
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