Лукач Е.В., Сережко Ю.О.

Київська школа
відкритої резекції гортані

Київ–2020

Лукач Е.В., Сережко Ю.О.
Київська школа відкритої резекції гортані. – К., 2020. – 104 с.

У книзі розглядаються історичні етапи впровадження резекцій
гортані у хворих на рак, що проводились у відділі онкопатології ЛОРорганів ДУ «Інститут оттоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка
НАМН України».
Значне місце приділяється методам діагностики раку гортані описанню методик відкритих резекцій гортані, що були розроблені та
застосовувались до теперішнього часу. Оптимізація хірургічних втручань дозволила відібрати ощадливі та, в той же час, радикальні способи. За проміжок часу, більш ніж у півсторіччя, сформувались
погляди Київської школи відкритої резекції гортані.
Книга розрахована для онкоотоларингологів, оториноларингологів,
курсантів та студентів.

ISBN 978-617-7399-38-3

2

© Лукач Е.В.,
Сережко Ю.О., 2020

Передмова
За 60 років, що минули, у відділі онкопатології ЛОРорганів ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» постійно відбувався пошук
оптимального хірургічного втручання при раку гортані.
Враховуючи переваги та недоліки методів резекції гортані
у інших авторів, нами проводився відбір операцій і методик, що доцільні в умовах технологічного, інструментального, матеріального забезпечення і оснащення відділу.
Протягом всього часу провідною метою таких втручань
було збереження гортані, як органу при умові радикального видалення новоутворення. Весь час втілювався принцип індивідуалізації лікування хворих, до якого зараз повертається медицина.
Досвід таких резекцій гортані було запроваджено у
закордонних та вітчизняних отоларингологів. Інтенсивна
розробка хірургічних ощадних операції у відділі інституту
професором О.І. Цигановим відбулася після його поїздки у
Францію та відвіданням нашого інституту паризьким професором Жан Леру Робером. Наступний послідовний розвиток, удосконалення і розробка нових способів втручань
проводилась під керівництвом професора Опанащенка Г.О.
та Лукача Е.В. В даний час у відділі онкопатології ЛОРорганів виконуються радикальні ощадливі хірургічні втручання, які не погіршують соціальну адаптацію хворих.
У певних випадках можливе збереження гортані при Т3
стадіях пухлинного ураження.
За останнє десятиріччя подальшого розвитку набувають
ендоларингеальні мікрохірургічні видалення пухлин [33].
Та видалення злоякісних пухлин шляхом відкритого доступу має свої переваги і залишається актуальним.
3

Таким чином, парадигма лікування хворих на рак гортані співробітниками відділу онкопатології ЛОР-органів
зводиться до проведення ощадливих хірургічних втручань
на гортані. Запорукою цього є сучасне точне визначення
зони пухлинного ураження гортані інструментальними та
променевими методами діагностики, що дозволяє видаляти
новоутворення зі збереженням органу та без втрати радикальності. Використання різних способів резекції гортані
зумовлено, як розмаїттям поширеності злоякісних пухлин
та точними показаннями до об’єму хірургічного втручання, так і інструментальним забезпеченням та фаховими
здібностями хірургів.
Впровадження сучасних методик діагностики та лікування хворих на рак гортані сприяє подальшому удосконаленню та розробці нових способів хірургічного втручання.
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Історичні аспекти впровадження
відкритої резекції гортані у відділі
З початку заснування Київського науково-дослідного
інституту отоларингології у 1960 році, директор Інституту
професор Олекса Сидорович Коломійченко (1898–1974)
приділяв особливу увагу лікуванню хворих на рак ЛОРорганів. На той час, при лікуванні хворих на рак гортані,
застосовували хірургічне втручання, променеву терапію та
їх комбінацію. При ранніх стадіях пухлинного ураження
гортані проводили курси телегаматерапії. Поширенні форми ураження передбачали хірургічне втручання – повне
видалення гортані з курсом післяопераційної променевої
терапії.

Професор О.С. Коломійченко (ліворуч) зі співробітником
ЛОР-онкологічного відділення І.І. Венделовським
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Провідним правилом в роботі відділу ЛОР-онкології
Інституту було покращення якості лікування хворих на
рак. Впровадження у практичну діяльність новітніх світових та винахід власних розробок було притаманною властивістю цього відділу. Одними з перших у країні у відділі
розробляли та застосовували лазерні технології при лікуванні онкологічних хворих.
Удосконалення окремих етапів хірургічного втручання
допомагало кращому загоєнню рани та прискоренню реабілітації хворих. Як зазначалось вище, основним хірургічним
втручанням при поширеному раку гортані, було повне видалення гортані. Тому, перші удосконалення стосувалися
саме винаходам при ларингектомії. Професором О.С. Коломійченко було розроблено та втілено у хірургічну практику накладання кисетного та Z-подібного швів на глотково-стравохідне співвустя перед відсіченням ураженої
гортані. Це скорочувало час операції і зменшувало вірогідність інфікування операційної рани патогенною флорою
з глотки. Також, відпрацьовувалась черговість виконання
різних етапів ларингектомії.
Тим часом, при огляді видаленої гортані, було відмічено, що у певному відсотку випадків, існує незначне
поширення раку у межах органу. Також спостереження
показали, що пухлина доволі часто локалізувалась у передніх відділах гортані. Це послужило поштовхом для удосконалення існуючих та розробки нових органозберігаючих
хірургічних втручань на гортані. У відділі ЛОР онкології
під керівництвом професора Циганова О.І., з 1962 року
були розроблені власні методики горизонтальної та вертикальної резекції гортані за методом КНДІО (Київського
Наукового Дослідного Інституту отоларингології). Однак
слід відмітити, що навіть до теперішнього часу в деяких
регіонах Україні існують установи, в яких лікування хво6

рих на рак гортані обмежується променевою терапією та
ларингектомією.
Більш широке впровадження ощадливих операцій при
лікуванні хворих на злоякісні пухлини, відбулося у 70-х
роках минулого сторіччя. Запорукою цього стали певні
успіхи клінічної онкології за попереднє десятиріччя. Були
досягнуті гарні показники виживаності хворих на рак при
лікуванні ощадливими методами. З іншого боку, дотримування головного принципу хірургічного методу – радикальності, видалення пухлини разом з гортанню, супроводжувалося інвалідністю хворих. Тому, накопичення клінічного досвіду дозволило переглянути раніш існуючі догми
відносно універсальності розширених операцій незалежно
від стадії пухлини.

Олексій Іванович Циганов
(1928–1985) – доктор
медичних наук, професор,
лауреат Державної премії
УРСР. Керівник ЛОР-онкологічного відділення КНДІО
(1971–1974) та директор
КНДІО (1974–1985)

На прикладі лікування великої кількості хворих було
доказано достатність проведення органоощадливих резекцій зі збереженням функції органу без втрати принципу
7

радикальності. Більше того, спостерігався високий рівень
виліковування та реабілітації хворих на злоякісні пухлини.
Олексій Іванович Циганов започаткував проведення
резекцій у хворих на рак гортані у інституті, як завідувач
відділу ЛОР-онкології КНДІО. Більш часто почали застосовувати резекції гортані у відділі після поїздки професора
до Франції та його зустрічі з видатним отоларингологом
Жаном Леру-Робером (J. Leroux-Robert).

Жан Леру-Робер (1907–1998) –
професор, відомий хірурготоларинголог, був президентом
Французького товариства
щелепно-лицевої карцинології,
членом Академії хірургії та
багаточисельних французьких
та закордонних наукових
асоціацій і товариств

Жан Леру-Робер – відомий хірург отоларинголог з
Парижа розробив декілька способів хірургічних ощадних
втручань при раку гортані: фронто-латеральна резекція,
надскладкова горизонтальна резекція гортані та інші. Ці
способи резекції гортані до теперішнього часу застосовуються в хірургічній практиці ларингологами світу.
Велика практична та наукова діяльність Жан ЛеруРобера з 1957 року була відмічена колегами які обрали
його президентом товариства ларингологів госпіталів
Парижа і редактором наукового журналу «Анали отоларингології та шийно-лицевої хірургії» до 1998 року. Цей
журнал був представлений, як бюлетень товариства. Жан
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Леру-Робер вважав, що клініка, в якій роблять тільки
ларингектомії і не володіють вмінням виконувати резекцій
гортані – надає низькій рівень медичної допомоги.
У нашому інституті під керівництвом професора
О.І. Циганова впродовж тривалого часу розроблялись власні методики та модифікації резекцій гортані. Одним з них є
спосіб резекції за методом КНДІО при голосниковий та
надскладковій локалізаціях раку гортані. Серед іншого
науковці відділу також досліджували ефективність та виживаність при лікуванні хворих після резекцій у поєднанні
з променевою терапією. Вивчалась можливість проведення
часткових операцій при рецидивних пухлинах.
Для оперативних втручань розроблялись і інструменти
та апаратура (лазерна, для кріодеструкції та інші). Були
сконструйовані щипці для розщеплення щитовидного хряща при хірургічному втручанні на гортані. У науковій
пресі друкувались наукові статті та посібники і монографії.

Сконструйовані щипці для розщеплення щитовидного хряща
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Значним досягненням для вітчизняної ларингології у
1976 році було видання монографії О.І. Циганова та
Л.А. Бухмана «Функциональные резекции гортани при
раке». У цій книзі широко розглянуто анатомо-фізіологічні
основи збереження частини гортані при операціях та власні види резекцій з приводу рака гортані. Приведено основні, відомі на той час, способи резекцій гортані при раку
різних закордонних авторів. Детально описані методики
23 ощадних хірургічних втручань та результати досліджень актів ковтання, захисної, дихальної та голосової
функції хворих після резекції. Розглянуто питання резекції
гортані в комбінації з опроміненням, хіміотерапією та резекції при регіонарних метастазах.
Також, Циганов О.І. приводить власну класифікацію
резекцій гортані за площиною видалення ушкодженої частини гортані: діагональна, сагітальна, фронтальна та горизонтальна резекції. Монографія мала значний позитивний
вплив на світогляд ларингологів з питань хірургії гортані
і на впровадження цих хірургічних втручань у клініках
СРСР.
В подальшому, продовжувались розробки резекцій скеровані на видалення пухлини зі збереженням гортані.
Повільне просування у цьому напрямку було зумовлене
інструментальним забезпеченням хірургічного втручання
та, існуючими на той час, методами діагностики поширення пухлини.
Головним чином, розщеплення гортані проводили щипцями або циркулярною пилкою, що було достатнім для
тіреотомії але утруднювало філігранні резекції пластинки
щитовидного хряща. Об’єм резекції визначали на підставі
непрямої ларингоскопії і рентгенівської томографії, огляду
ураження гортані після тіреотомії і попереднього набутого
досвіду хірурга.
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Відбувався постійний пошук способу, що дозволив би
зберегти гортань при ураженнях, які не можна радикально
видалити шляхом розширеної хордектомії. Так, модифікація геміларингектомії за Отаном допомогла створити власний спосіб фронто-латеральної резекції гортані КНДІО.
В той же час, деякі методики резекції, як розроблений
спосіб КНДІО-2, не набули широкого застосування.
Головним чином хірургічні втручання обмежувались
хордектомією у різних модифікаціях, операціями за КНДІО,
за Отаном, надскладковою резекцією гортані. Намагання
удосконалення операції КНДІО-2, Лукачем Е.В., привели
до розробки способу, який був позбавлений недоліків попередніх вертикальних резекцій гортані і давав кращі
функціональні результати.
Слід зазначити, що підтримка зав’язків з хірургами
інших країн дає можливість застосування розроблених
ними способів резекції гортані. Так, група видатних отоларингологів та хірургів-онкологів пухлин голови та шиї у
1987 році заснували міжнародну федерацію товариств по
вивченню пухлин голови та шиї (International Federation of
Head and Neck Oncologic Societies – IFHNOS). Вони подорожують країнами світу у рамках проекту «Глобальної
програми підвищення кваліфікації спеціалістів» IFHNOS
демонструючи свої досягнення в лікуванні пухлин голови
та шиї. Генеральним секретарем та засновником, а тепер
почесним президентом її, є Джатін П. Ша (Jatin P. Shah).
Він запропонував багато способів та удосконалень хірургічного втручання при пухлинах голови та шиї. На Всесвітньому турне IFHNOS, що проходили у м. Санкт-Петербург (2010 р.) та м. Києві (2013 р.) професор Джатін П. Ша
на відео конференції продемонстрував варіант горизонтальної тіреотомії при пухлинах надголосникового відділу
гортані. Ми застосовуємо такий спосіб хірургічного втручання при раку цього відділу гортані без метастазів.
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Джатін П. Ша – професор
з Онкологічного центру Слоуна
та Кеттеринга (Нью-Йорк, США)

Поява нової методики променевої діагностики – комп’ютерної томографії (КТ) шиї, з внутрішньовенним болюсним контрастуванням, дало можливість кращої візуалізації структури гортані. З’явилась можливість більш
точного планування способу резекції гортані до хірургічного втручання. Слід зазначити, що нехтування даними КТ
дослідженням ларингологами, приводило до рецидивів
після хордектомій. В той же час, за аналізом отриманих
сканів КТ, можна було визначити поширення пухлини
гортані у навколоскладковий простір. Так, у деяких випадках пухлина підходила або вражала внутрішнє охрястя
щитовидного хряща. Саме такі випадки, коли не враховували поширення пухлини за межі складки, могли бути
причиною ранніх рецидивів. Враховуючи дані КТ, в нашій
клініці було розроблено і запропоновано спосіб сегментарної резекції ураженної пластинки щитовидного хряща
разом з пухлиною.
Одночасно з винаходом способів резекції гортані було
приділено увагу і пластичному закриттю дефектів середнього відділу гортані, утворених після видалення пухлин.
Як правило, при невеликих дефектах тканин після вида12

лення пухлини зі складкою, на краї рани накладали вузлуваті шви. Це дозволяло частково або повністю закрити
такий дефект. Іноді, при надлишку тканин країв рани,
утворювалась псевдоскладка. В таких випадках спостерігалось задовільне голосоутворення.
Формування псевдоскладки досить широко представлено у літературі [17, 27, 33]. Нами було обрано створення
псевдоскладки зі шкіри по її краю при серединному доступу до гортані. Однак, цей спосіб має певні обмеження
із-за ширини дефекту і клаптя, вираженності підшкірножирової клітковини і загального стану хворого.
Іншим напрямком удосконалень під час резекцій гортані
є застосування ларингостоми після видалення пухлин.
Протягом тривалого часу, після резекцій гортані, операційна рана закривалась повністю із накладанням трахеотомії [17, 21]. При такому способі у порожнину гортані
вводили тампон за Микуличем, а на трахею накладали
трахеостому. Лише у досить рідкісних випадках, зі значними дефектами після видалення пухлини, накладали ларингостому або ларингофісуру. В останні роки, така методика ведення пацієнтів після хірургічного втручання, стала
застосовуватись частіше.
За шістдесят років існування відділу онкопатології
ЛОР-органів, провідною метою хірургічних втручань на
гортані було збереження гортані, як органу за умовою
дотримання принципів радикального видалення новоутворення. Цей сталий загально прийнятий напрямок у роботі і
пошуку нових напрацювань притаманний всім співробітникам відділу. Напередодні хірургічного втручання, у колі
керівника відділу зі співробітниками, обговорюється план
операції. Враховуються покази, традиційний підхід та набутий власний досвід хірургічного втручання у відділі
онкопатології ЛОР-органів. Кожен співробітник висловлює свою думку щодо виду резекції при існуючому по13

ширенні пухлини гортані. Під час жвавої дискусії обираються найдоцільніші способи видалення пухлин у кожному конкретному випадку.

В кабінеті професора Е.В. Лукача проводиться планування
та обговорення хірургічного втручання у хворих

Попереднє планування ходу операції іноді стикається з
несподіваними знахідками під час втручання. В таких
ситуаціях допомагає досвід щодо можливих аналогічних
випадків під час попередніх втручань. Фахівці охоче діляться своїми спостереженнями і показують оптимальний
вихід у таких обставинах.
Під час кожного хірургічного втручання проходить
постійне навчання та обмін досвідом між співробітниками
відділу. Адже кожен випадок пухлинного ураження гортані має свої неповторні особливості. Постійний аналіз
отриманих даних, чи то певний підхід при видаленні пухлини, чи то застосування зручного інструменту у якомусь
конкретному випадку, чи то особливості у догляді за
раною – направлені на вироблення клінічного досвіду у
співробітниками відділу. З цією метою проводяться обго14

ворення різних клінічних випадків, як їх позитивних, так
і їх негативних сторін. Лише за такої умови відбувається
формування власного погляду на будь які методи лікування хворих. Це один із напрямків школи, коли відбувається постійне підвищення досвіду, як спеціалістів, так і
початківців. Слід наголосити, що лікарям, які намагаються
освоїти резекції гортані, не варто розпочинати їх проведення без допомоги досвідченого фахівця. Навіть, коли є
необхідне устаткування і інструментарій. Необхідно мати
чітке уявлення про методи лікування, які застосовують.
Повинні бути певні практичні навики та досвід для успішного та безпечного проведення таких втручань. Ми вважаємо, що відкриті резекції гортані виконуються не так
легко, як це здається лікарям з недостатнім досвідом.
У будь якому разі їм можна звернутись за допомогою у
наш відділ, як за консультацією чи проведенням втручання, так і з бажанням навчитись проведенню відкритих
резекцій гортані.

Резекцію гортані
у хворого на рак
проводять професор
Е.В. Лукач та
науковий співробітник
Є.М. Цимбалюк
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Проведення реконструктивно-відновлювальної операції
після резекції гортані у хворого на рак, (зліва на право)
Паламарчук В.В., Стрежак В.В., Діхтярук В.Я.

У відділі створені доброзичливі умови навчання студентів та курсантів основам і особливостям хірургічного
втручання на гортані, догляду за пацієнтами. Взагалі,
оториноларингологи у своїй практичній діяльності стикаються з пацієнтами на онкологічні захворювання, як до
так і після проведеного їм лікування. Тому, таке навчання є
запорукою виховання неупередженого, без остраху, ставлення лікарів до хворих на злоякісні пухлини.
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Слід згадати, що активними популяризаторами ощадливого відношення до гортані були наші досвідчені лікаріклініцисти: Р.І. Красій – учень професора О.І. Циганова та
В.Ю. Старченков. Своєю плідною працею вони уберегли
від інвалідності тисячі пацієнтів. Протягом всього життя
щиро ділились своїм досвідом зі співробітниками, навчали
молодих лікарів та ординаторів.

Ростислав Іванович Красій
(1935–2017) – кандидат медичних
наук, лікар вищої категорії

Віктор Юхимович Старченков
(1957–2018) лікар вищої категорії
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У зв’язку з подіями неоголошеної війни на Сході
України, у відділі онкопатології ЛОР-органів почали працювати лікарі, кандидати медичних наук Кізім В.В. та
Толчинський В.В. Конструктивна співпраця з колегами
донецької школи ларингології сприяла збагаченню практичної сфери діяльності хірургів відділу. Інший погляд на
деякі етапи операцій допоміг прискорити час втручання та
покращив її перебіг. Вони запропонували деякі удосконалення і напрацювання донецької школи у практичну хірургічну діяльність відділу. Важливим був їх досвід роботи і
інший підхід щодо догляду за раною у післяопераційному
періоді.

У операційній (зліва на право): Кізім В.В, Толчинський В.В.,
Старченков В.Ю.

Зокрема вони поділились досвідом вертикальної резекції гортані з формуванням ларингостоми без трахеостомії.
Перевагою такого способу є закриття післяопераційного
дефекту шкірою, більш ощадлива адаптація хворого до
18

свого стану. При цьому, спостерігали попередження ускладнень у перший тиждень після втручання, коли у
хворих розвивається трахеобронхіт. Утворена невеликого
розміру стома не перешкоджала голосоутворенню, що
було суттєвим у соціальній адаптації осіб. Відносним недоліком можна вважати відстрочене закриття стоми через
3 місяці та ріст волосового покрову в гортані навіть після
променевої терапії.

Огляд пацієнта після хірургічного втручання (зліва на право)
Толчинським В.В., Пашковським В.М., Кізімом В.В.
у перев’язочній

Хірургічна діяльність йде поручь з винаходами нових
способів та удосконалень резекції гортані. Нові напрацювання з цього напрямку онкології відображаються у нау19

кових роботах співробітників відділу. Публікації у фахових журналах, виступи на конференціях, з’їздах, конгресах
проводяться науковцями та аспірантами відділу.

Виступ з доповіддю методики резекції гортані аспірантки
Кравченко Д.А. на Першому Конгресі товариства фахівців
по пухлинам голови та шиї у Москві (18 жовтня 2012 року)

Під керівництвом професора Лукача Е.В. у відділі
виконуються дисертаційні роботи. За цей період було захищено дві кандидатські дисертації, які стосувались органозбережного втручання при раку гортані. Одна з них –
Образцова І.Г. «Разработка способов лечения больных
раком гортани складочной локализации» у 1998 році. Інша
робота – Кравченко Д.А. «Вдосконалення діагностики та
хірургічного лікування хворих на рак голосника І-ІІІ стадії» у 2016 році. На сьогодні, за способами резекції гортані
було опубліковано п’ять деклараційних патентів України
та подано одну заявку на винахід за способами резекції
гортані.
Постійне стеження за новими напрацюваннями щодо
відкритих резекцій гортані у світі та пошук нових рішень і
20

удосконалень покращує результати хірургічних втручань.
Більш точне визначення поширення пухлини допомагає
у визначенні оптимального об’єму втручання. Це можна
простежити на власному прикладі еволюції вертикальної
резекції гортані у відділі. Від способу за Отаном та КНДІО
до способу за Лукачем, фактично при однотипному поширенні раку гортані, відбувається зменшення зони травмування щитовидного та й персневидного і черпаловидного
хрящів. При тому, що радикальність проведеного втручання не страждає. Певною мірою це пов’язане із застосуванням методів діагностики та хірургічного інструментарію. Раніше, це були ларингоскопія та рентгенівська
томографія гортані. Межі пухлини та її поширеність у
гортані при них були не досить чіткими. Корекцію об’єму
втручання можливо було провести тільки під час операції,
як це зазначалось у способі КНДІО. Використовуючи
скальпель та ножиці при видаленні пухлини, хірурги були
вимушені відступати на значну відстань від краю новоутворення. Резекція хрящів гортані була значною. В сучасний період, застосування КТ та МРТ дозволяє більш точно
визначити ділянку пухлини, яка підходить до щитовидного
хряща. Крім того, можливо встановити чи вражається
внутрішнє охрястя пухлиною. Відтак, вже перед хірургічним втручанням можна приблизно з’ясувати про доцільність резекції хряща. Але остаточне рішення щодо об’єму
втручання є лише при огляді гортані після тіреотомії. Не
маловажним у радикальному видаленні новоутворення є і
застосування новітніх електроножів та скальпелів. За останні роки, у зв’язку з цим, є тенденція зниження рецидивів раку після відкритих резекцій гортані.
Збереження гортані при злоякісних пухлинах, як органу,
із відновленням функції голосоутворення підтримується до
тепер у розробках хірургічних способів. Ця парадигма
продовжується у напрямку розширення показів до мікрохі21

рургічних ендоларингеальних втручань. Мікрохірургія гортані, за даними деяких авторів, дає змогу зменшити кількість відкритих резекцій та економічно вигідніша. Умовою
її проведення є суворе дотримання радикального видалення злоякісного новоутворення.
В Інституті, вже більше 30 років застосовується цей
метод при злоякісних пухлинах гортані. Розвитку цього
напряму хірургії велику увагу приділяє директор Інституту
академік Дмитро Ілліч Заболотний. Удосконалення методу
відбувається з появою нових устаткувань, технологій,
ендоларигнеальних способів втручання.

Директор Інституту, академік Заболотний Д. І. проводить
мікрохірургічне видалення новоутворення гортані

Становлення та розвиток мікрохірургії гортані в інституті отоларингології – матеріал окремої книги.
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З впевненістю можна стверджувати, що пройдений
шлях і набуті надбання у лікуванні хворих на злоякісні
пухлини гортані є заслугою всіх співробітників відділу та
керівників відділу і Інституту отоларингології.
Цей обраний напрямок у ощадливому ставленні до гортані слід продовжувати і надалі, за будь яких обставин.

Співробітники відділу онкопатології ЛОР-органів
(зліва на право):
у першому ряду – керівник відділу, професор Лукач Е.В.
та завідувач відділенням Паламарчук В.В.
у другому ряду – Толчинський В.В., Цимбалюк Є.М., Кізім В.В.,
Діхтярук В.Я, Сережко Ю.О., Пашковський В.М., Стрежак В.В.
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Корпус по вул. Зоологічна, 3, в якому знаходиться відділ
онкопатології ЛОР-оганів ДУ «Інститут отоларингології
ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
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МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ
ПЕРЕД РЕЗЕКЦІЄЮ ГОРТАНІ

25

26

Ларингоскопія та ендоскопічне дослідження
гортані з аутолюмінесценцією тканин
Розташування пухлини та її поширення на суміжні
структури визначається за TNM класифікацією. В залежності від стадії раку та ділянки ураження гортані визначається вид її резекції. Як правило, це проводиться лише
при раку передніх відділів гортані. У більшості випадків
ураження або поширення пухлини на задню комісуру виконується повне видалення гортані.
Ларингоскопія – найперша діагностична методика, яка
дозволяє з’ясувати ураження гортані. Утруднення огляду
при непрямій ларингоскопії можуть бути пов’язані з особливостями анатомічної будови, поведінкою хворого тощо.
Застосування ендоскопії гортані в білому світлі та відеоларингоскопії, а деколи і бронхоскопії дає більшу можливість, як візуалізації пухлини гортані так і дозволу більш
зручно та прицільно взяття тканини для морфологічного
дослідження. Слід зазначити, що перевагою відеоларингоскопії є можливість відеозапису та архівації даних зображення гортані. В окремих випадках, огляд та біопсію
пухлини доводиться проводити шляхом мікроларингоскопії.
Одним з напрямків ранньої діагностики передракових та
ракових змін епітелію є застосування аутолюмінесцентної
ендоскопії, яка дозволяє досліджувати стан слизових оболонок in vivo. Фізичний принцип методу базується на збудженні власної, без використання флюорохромів, люмінесценції (аутолюмінесценції) живих тканин світлом з довжиною хвилі (375–440) нм. Для збудження аутолюмінесценції
використовуються спеціальні джерела світла, такі як ксенонова лампа або напівпровідниковий лазер, що викликають свічення тканин в жовто-зеленій полосі спектру [23].
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Аутолюмінесценція здорових тканин спостерігається в
зеленій частині оптичного спектру в діапазоні від 470 до
800 нм. Епітелій передракових і злоякісних новоутворень
випромінює люмінесценцію меншої інтенсивності, ніж епітелій нормальної слизової оболонки. Різниця між ними в
інтенсивності випромінювання світла обумовлюється
змінами у структурі тканин, зниженим вмістом в них компонентів систем енергетичного обміну, що здатні до люмінесценції, особливостями гемоциркуляції.
Морфологічним субстратом аутолюмінесцентного випромінювання тканин гортані, які дають зелену люмінесценцію при опроміненні синім світлом, є елементи структури слизової оболонки (колагенова строма, клітини нормального плоского епітелію, його базальна мембрана).
У раковій пухлині сполучнотканинна строма демонструє
той же характер і рівні аутолюмінесценції, які притаманні
волокнистим структурам нормальної слизової оболонки
голосової складки. Відмінністю в характері люмінесценції
клітин ракового епітелію від нормального є її повна або
майже повна відсутність, що спричиняє локальний ендоскопічний ефект відсутності аутолюмінесценції при екзофітних та змішаних формах раку гортані. Гістологчна
структура тканин з ділянки зі слабкою позитивною аутолюмінесценцією істотно частіше відповідає простій гіперплазії багатошарового плоского епітелію, а відсутність її
при люмінесцентній ендоскопії – плоскоклітинному раку.
Використання явища аутолюмінесценції додає інформативності ендоскопічному дослідженню, дозволяє більш
чітко, ніж при ендоскопії у білому світлі, візуалізувати рак
гортані (рис. 1).

28

Рисунок 1 – Ендоскопія гортані при білому світлі та у режимі
аутолюмінесценції. Екзоендофітна пухлина лівої голосової
складки

Рентгенівська томографія гортані
Впродовж тривалого часу, майже до 2010 року, визначення об’єму резекції гортані до операції, проводилось на
підставі отриманих даних після рентгенівської томографії
гортані. Зараз, цей метод має історичне значення, а в ті
часи він давав змогу доповнити ларингоскопію і, в деякій
мірі, встановити точне поширення пухлини. Це була ціла
епоха у рентген-візуалізації гортані. Рентгенологічне до29

слідження гортані проводили у двох проекціях – прямій та
боковій. Повітряний стовп гортані та глотки, як природній
контраст зумовлював відтворення тіньового зображення
порожнин, м’яких тканин та скелету гортані. Пошарове
рентгенологічне дослідження – томографія відбувалось,
коли під час зйомки рентгенівська трубка та касета з плівкою синхронно зміщувалася відносно пацієнта. Внаслідок
чого на плівці утворювалося зображення тільки тих деталей, які лежать у об’єкті на заданій глибині. Зображення
деталей, що розташовані у об’єкті вище або нижче – було
нечітким. Пошарові знімки створювалися з інтервалом у
0,5 сантиметрів. З метою покращення рентгенологічного
зображення просвіту гортані дослідження проводили при
застосуванні функціональних проб. Томографія під час
вдиху дозволяла побачити голосові складки у положенні
найбільшого їх розходження, виявити ступінь та рівномірність їх рухомості, ширину голосової щілини. При фонації пацієнтом голосної «і» верхньої тональності контур
внутрішньої поверхні голосових складок, які максимально
виступають у просвіт гортані, ставав більш вираженим.
В умовах гіперпневматизації гортані (застосуванням проби
Вальсальви) найкраще виявлялися на томограмі стан грушовидних синусів, контури їх стінок. При томографії гортані дослідження обмежувалося 3-4 знімками. На глибині
20 мм отримували більш повну картину фронтального розрізу гортані. Були досить чітко відображені вестибулярні
та голосові складки, просвіт гортанних шлуночків, пластинки щитовидного хряща, просвіт валекул, обриси надгортанника та черпалонадгортанних складок, просвіт трахеї, контур грушовидних синусів (рис. 2). У зв’язку з
індивідуальними особливостями анатомічною будовою
гортані була можливою деяка асиметрія зображення правого та лівого гортанних шлуночків. Верхня межа підскладкового простору була утворена нижньою поверхнею
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голосових складок, що переходили у бокові стінки підскладкового простору [18, 19].

Рисунок 2 – Вигляд рентгенограм гортані у сагітальній (ліворуч)
та фронтальній проекції (праворуч). На томограмі у

фронтальній проекції спостерігається потовщення тканин
правої половини гортані
Недоліком такого пошарового рентгенологічного дослідження була неспроможність у виявленні пухлин передньої та задньої комісури гортані. Однак, застосування нативної рентгенографії та томографії гортані допомагало у
визначенні поширеності пухлини на вестибулярний та
підскладковий відділи [8, 18]. Таким чином, вже на етапі
обстеження хворого, відбувалось планування хірургічного
втручання і реалізовувалась можливість збереження гортані, як органа. Однак, остаточне рішення щодо об’єму
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резекції гортані проводили під час хірургічного втручання.
Корекція зони резекції, проводилась в залежності від особливостей пухлинного ураження при кожному конкретному
випадку. Головним чином це були хордектомії (при Т1-Т2
пухлинах) та субтотальні резекції гортані за КНДІО або за
Лукачем. При підозрі або поширенні пухлини на передню
комісуру виконували фронто-латеральну або фронтальну
резекцію гортані. Локалізовані пухлинні при ураженні гортанної поверхні надгортанника видаляли шляхом надскладкової резекції гортані.
Комп’ютерна томографія та магнітно-резонансна
томографія шиї
Наступним етапом для уточнення способу резекції було
використання результатів обстеження хворих на рак гортані із застосуванням комп’ютерної томографії (КТ) шиї.
На сучасному етапі, основною інформативною технологією планування лікування хворих на рак гортані є мультидетекторна комп’ютерна томографія (МДКТ) [20, 28,
29]. При МДКТ дослідженнях хворих використовується
рентгеноконтрастування новоутворень шляхом болюсного
введення неіонних контрастних речовин з метою поліпшення візуалізації патологічного вогнища. При цьому його
щільність збільшується або зменшується відносно навколишніх тканин. Відбувається це завдяки наявності градієнта концентрації контрастної речовини між тканинами.
Краще візуалізувати пухлини дозволяє її відмінність у васкуляризації або динаміки кровотоку [1, 3, 12, 28, 29].
Для визначення поширеності раку голосника була застосована методика нового протоколу комплексної МДКТ
гортані. Вона включала режим нативного сканування,
МДКТ-ангіографію зрізами товщиною 0,625 мм та функціональні проби під час сканування [12].
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Застосування МДКТ з внутрішньовенним болюсним контрастуванням дало значну допомогу у візуалізації м’яких
тканин шиї. При введенні контрастної речовини у судинне
русло, відбувалось швидке її розподілення у позаклітинній
рідині організму. Накопичення рентгенконтрастної речовини у тканинах пухлин призводило до підвищення їх
щільності. Це дозволило чітко визначити розміри та межі
пухлинного утворення. Крім того, застосування контрастних речовин допомогло у визначенні характеру пухлини, її
доброякісного чи злоякісного росту.
Адаптація цієї методики при раку гортані істотно покращила визначення меж пухлинного ураження органа у порівнянні із загально вживаним протоколом МДКТ зі зрізами товщиною 3,0 мм. Таким чином, було покращено
вибір оптимальної зони резекції середнього відділу гортані. Визначення розмірів ділянки, яку вражає пухлина та її
поширення на суміжні структури стало більш точним.
У окремих випадках, це дозволило обмежити об’єм резекції пластинки щитовидного хряща – сегментом, який
видаляли з пухлиною. Проведенню такої резекції сприяла
поява нового інструментального забезпечення: осцилюючих пилок, високочастотних ножів та іншого.
Взагалі, застосування комп’ютерної томографії дало
більш точне планування резекції гортані до хірургічного
втручання.
У клінічних рекомендаціях Європейського Товариства
Медичної Онкології (ESMO) з діагностики, лікування та
спостереження за хворими на плоскоклітинний рак голови
та шиї вказано на пріоритетне застосування КТ при пухлинах гортані та гортанної частини глотки. Втім не виключається дослідження гортані за допомогою магнітно
резонансної томографії [20]. Про це повідомляється і в
інших посібниках [24, 30].
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На наш погляд, МРТ дослідження гортані при Т2 стадії
допомагає визначити поширення новоутворення у навколо
складковий простір. При «малих» Т3 стадіях, коли пухлини відносно не великих розмірів і розташовані у межах
гортані, важливо визначити ураження внутрішнього охрястя (рис. 3). Встановлення точної зони ураження охрястя
можна враховувати при визначенні ділянки резекції пластинки щитовидного хряща та виду хірургічного втручання.

Рисунок 3 – МРТ скан, аксіальна проекція. Новоутворення
правої голосової складки з поширенням на передню комісуру
та протилежну голосову складку. Відмічається інвазія
внутрішнього охрястя правої пластинки щитовидного хряща

Гортань досить «специфічний орган» для КТ досліджень. Тим більше, при злоякісних її новоутвореннях. Ця
«специфічність» пов’язана з рядом факторів. По перше, КТ
або МРТ дослідження повинно бути з введенням контрастної речовини. Це досить важливо, і, як зазначалось
вище, надасть змогу більш точнішому визначенню зони
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ураження гортані. Комп’ютерна томографія гортані без
введення контрастної речовини, за інформативністю, майже є аналогічною рентгенівській томографії гортані. По
друге, у результатах проведеного дослідження багато залежить від хворого, який обстежується: чи рухає він головою
під час обстеження, чи вчасно виконує команди. На жаль,
трапляються випадки, коли сканується гортань із «зімкнутою» голосовою щілиною. Оцінити наявність пухлини, в
такому разі, досить складно. Навіть при виконанні всіх
перелічених умов проведення дослідження. Як приклад,
наводимо випадок, який трапився при обстеженні хворого
В., 1954 р/н. При ларингоскопії було виявлено новоутворення у передній 1/3 правої голосової складки (рис. 4).
У той же день проведено КТ дослідження. У описі сканів
КТ зазначалось, що голосові складки симетричні і ділянок
патологічного накопичення контрастної речовини не виявлено (рис. 5). Під час мікроларингоскопії спостерігалась
пухлина, яка займала майже передню половину складки
(рис. 6). При патогістологічному дослідженні біопсійного
матеріалу новоутворення виявили плоскоклітинний зроговілий рак.

Рисунок 4 – Ендоскопія гортані хворого В., 1954 р/н, при білому
світлі. Пухлина у передній 1/3 правої голосової складки
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Рисунок 5 – КТ скан, аксіальна проекція. Середній відділ гортані
хворого В., 1954 р/н. Патології не помічено

Рисунок 6 –
Мікроларингоскопія гортані
хворого В., 1954 р/н. Пухлина
у передній 1/2 правої голосової
складки

Іншим важливим фактором є крок сканування. Гортань –
не великий орган і трапляються випадки, коли на КТ
сканах, вона представлена 2-3 зрізами. Ділянка з новоутворенням не потрапляє у зріз сканування. Зображення
зрізів гортані відбувається вище і нижче пухлини. Такі
комп’ютерні томограми можуть бути малоінформативними.
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Тому звертаємо увагу хірургів на те, що спілкування
хірурга з рентгенологом за результатами КТ, є пріоритетним у визначенні більш точного поширення пухлини
гортані. Немаловажним є і уміння хірурга особисто користуватися комп’ютерними програмами для перегляду комп’ютерних томограм. Вміння орієнтуватись у зрізах зображень та їх оцінювати. Співставлення даних ларингоскопії і
результату КТ дослідження доповнюють один одного.
Поширення пухлини, при такому аналізі, стає більш реальним. Це, в свою чергу, значно допоможе лікарю при
хірургічному втручанні.
Ультразвукове дослідження гортані
Метод ультразвукового дослідження (УЗД), головним
чином, застосовують для візуалізації зони та ступеню
враження лімфатичних вузлів шиї, а також можливе його
застосування при дослідженні гортані [2, 3]. Ще у 1990
році Р.А. Абизовим було рекомендовано проводити УЗД
гортані [2]. Цей метод дослідження вважається інформативним при пухлинному ураженні середнього відділу гортані. Перевагами УЗД є неіонізуюче випромінювання, режим реального часу, високе просторове розділення, портативність методу, можливість багаторазового застосування
у одного хворого та проведення інтервенційної процедури
під час сканування [6, 7]. Недоліком при сонографічному
дослідженні є вузьке поле огляду, а якість зображення
рухомих частин гортані залежить від оссифікації щитовидного хряща [1, 7, 25] та утруднення дослідження у хворих з трахеостомою. У порівнянні з комп’ютерною томографією при УЗД м’яких тканин шиї та гортані, якість
зображення є значно гіршою [8].
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За даними сучасної наукової літератури, при огляді
гортані можна оцінити рухомість та симетричність рухів
голосових складок, черпаловидних хрящів, визначити розміри та межі повітряного стовпа гортані [4, 7, 25]. При
великих розмірах пухлин переважно гетерогенної структури в них можуть визначати гіпоехогенні ділянки (порожнини) за рахунок розпаду тканини пухлини. Таким чином,
втрачається можливість диференціювання окремих структур
гортані, які охоплені пухлиною. За даними Кожанова Л.Г.
та співавт. (2008) у всіх хворих з ендофітною формою рака
було виявлено інфільтрацію м’яких тканин шиї, яка у
37,2% хворих поєднувалась з деструкцією пластинок щитовидного хряща, а у 33,3% випадків було виявлено потовщення стінок грушовидного синусу за рахунок поширеності пухлини гортані у глотку [5].
При огляді гортані можна оцінити рухомість та симетричність рухів голосових складок, черпаловидних хрящів,
визначити розміри та межі повітряного стовпа гортані [4,
7, 25]. Оцінку структур гортані покращує застосування
функціональних проб та огляд гортані у режимі Допплера
[6, 7]. Злоякісні ендофітні пухлини гортані визначаються у
вигляді утворень, які мають змішану ехогенність, неправильну форму без чітких контурів та меж [2, 3, 4]. При
великих розмірах пухлин можуть визначатись неоднорідні
ділянки-порожнини з розпадом тканини пухлини. Втрачається можливість диференціювання окремих структур гортані, які охоплені пухлиною (рис. 7). У всіх хворих з ендофітною формою рака було виявлено інфільтрацію м’яких
тканин шиї, яка у 37,2% хворих поєднувалась з деструкцією пластинок щитовидного хряща, а у 33,3% випадків
було виявлено потовщення стінок грушовидного синусу за
рахунок поширеності пухлини гортані у глотку. Також визначалось ураження щитовидної залози у 21,5% випадків
[4].
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Застосування УЗД гортані дозволяє оцінити поширеність пухлини і визначити тактику лікування хворих або
об’єм хірургічного втручання [4, 5, 7].

Рисунок 7 – Сонограми (а, б) гортані хворого на рак, В-режим,
аксіальне сканування: а – права голосова складка ушкоджена
екзофітною пухлиною; б – незмінена ліва голосова складка

УЗД гортані дозволяє визначити форму, наявність новоутворень та оцінити обмеження рухливості голосових
складок, стан передньої та задньої комісури, зміни в структурі щитовидного хряща. Застосування функціональної
проби при фонації голосної «і», підвищує якість діагностики пухлин середнього відділу гортані. Використання
режиму допплерографії розширює можливості УЗД гортані
у визначенні функціональних порушень та їх архівації.
Застосування режиму допплерографії, під час фонаторної проби, доповнило візуалізацію середнього відділу
гортані новими ознаками пухлинного ураження голосника.
При однобічному пухлинному ураженні середнього відділу
гортані, а особливо при фіксованій голосовій складці
відбувається значне порушення її рухливості. В умовах
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фонації голосної літери «і» протилежна неушкоджена голосова складка наближається до середньої лінії голосової
щілини. Однак, уражена пухлиною і обмежена в русі голосова складка не перекриває повністю голосової щілини.
Спостерігається відхилення повітряного току у бік ушкодженої голосової складки. Задокументоване зображення на
сонограмі вказує на обмеження в русі або фіксацію голосника, якій визначається при УЗД гортані в реальному
часі (рис. 8).

Рисунок 8 – Ендоларингоскопія та сонограми(а, б) гортані
хворого на рак: а – В-режим, аксіальне сканування, пухлина
правої голосової складки; б – Колірна допплерографія, аксіальне
сканування. У режимі допплерографії відбувається відхилення
току повітря у бік правої голосової складки, яка ушкоджена
пухлиною

Застосування ультразвукового дослідження гортані є
досить давнім але найменш уживаним серед променевих
методів дослідження. Існує досить багато схвальних публікацій щодо його застосовування при пухлинах гортані.
У нашому відділі досліджували можливості УЗД гортані,
як методу скринінгу. Напевно, з розвитком новітніх розробок апаратного забезпечення цей метод буде більш затребуваним.
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РЕЗЕКЦІЇ ГОРТАНІ
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Хордектомія
Хордектомія – видалення пухлин голосової складки при
підході через тіреотомію, екстраларингеально [17, 21, 22].
Таку резекцію виконували при пухлинах Т1а голосової
складки без поширення на передню та задню комісури
(рис. 9 та 10). В подальшому, покази до хоректомії розширили і при поширенні пухлини на гортанний шлуночок
та у підскладковий простір.

Рисунок 9 – Ендоскопія гортані при білому світлі. Пухлина
правої голосової складки

Рисунок 10 – КТ скан,
аксіальна проекція.
Новоутворення правої
голосової складки
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Операцію виконують під загальним знеболенням. Розріз
шкіри та підлеглих тканин по середній лінії шиї від рівня
під’язикової кістки до другого кільця трахеї. Розсовують
м’які тканини до щитовидного хряща не скелетуючи гортань. Оголюють передні відділи щитовидного хряща та
щито-перстневидної мембрани. Розкривають гортань, після
розтину щитоперстневидної мембрани вертикально та розрізання щитовидного хряща по середній лінії за допомогою осцилюючої пилки. М’які тканини розрізають скальпелем. Пластинки щитовидного хряща розтягують в боки,
наклавши ліроподібний розширювач рани. Оглядають порожнину гортані та визначають поширеність пухлини і
межі тіканин, які будуть видалені (рис. 11).

Рисунок 11 – Огляд
гортані після тіреотомії.
Екзофітна пухлина
правої голосової
складки

З метою визначення фіксації пухлини до пластинки щитовидного хряща проводять інфільтрацію тканин навколо
пухлини 0,5% розчином новокаїну або фізіологічним розчином. За відсутності фіксації пухлини до внутрішнього
охрястя щитовидного хряща – розчин відтискає складку
у просвіт гортані.
Іноді, екзофітна пухлина прилягає до вестибулярної
складки або прикриває шлуночок гортані. Тоді, відтиснув44

ши вестибулярну складку за допомогою розпатора можна
визначити її поширення (рис. 12).

Рисунок 12 – Огляд гортані після тіреотомії. Екзофітна пухлина
правої голосової складки. Гортанний шлуночок інтактний

Також зустрічаються випадки, коли під час ларингоскопії відмічається, що пухлина займає передні відділи
голосової складки (рис. 13). При КТ досліджені новоутворення вражає голосову складку і заповнює передню комісуру гортані (рис. 14). однак, після тіреотомії з’ясовується,
що екзофітна пухлина лише підходить до передньої комісури і не поширюється на неї (рис. 15).

Рисунок 13 – Ендоскопія
гортані при білому світлі.
Пухлина правої голосової
складки
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Рисунок 14 – Новоутворення у проекції передньої половини
медіальної поверхні правої голосової складки
та в ділянці передньої комісури

Рисунок 15 – Огляд гортані після
тіреотомії. Екзофітна пухлина
правої голосової складки,
яка поширюється на нижню її
поверхню та не поширюється
на передню комісуру

Після уточнення розташування пухлини визначають
можливість її повного видалення шляхом хордектомії.
Новоутворення видаляють за допомогою електроножа у
межах неушкоджених тканин. При цьому утворюється
дефект тканин у середньому відділі гортані (рис. 16). з
метою запобігання рецидиву злоякісних новоутворень, проводять гальванокаустику ложа пухлини. Потім, краї де46

фекту співставляють. Накладають вузлуваті шви з вікрилу.
Таким чином, формується латеральна стінка середнього
відділу гортані. При неможливості закрити дефект повністю, намагаються зменшити його поверхню. Можливо,
за рахунок мобілізації слизової оболонки зі шлуночка гортані або з вестибулярної складки. Відділений верхній край
дефекту фіксують до нижнього його цупкого краю або до
пластинки щитовидного хряща.

Рисунок 16 – Дефект середнього відділу гортані після
хордектомії. Закриття дефекту шляхом накладання швів
на краї рани

Наступним етапом втручання, пластинки щитовидного
хряща по верхньому краю та щито-перстневидну мембрану
зшивають ниткою з вікрілу (рис. 17). Таким чином, дещо
обмежується рухомість пластинок щитовидного хряща, які
були розсічені при тіреотомії. М’які тканини та шкіру зшивають пошарово.
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Рисунок 17 – Схема
зшивання по верхньому
краю пластинки
щитовидного хряща
та щито-перстневидної
мембрани

З метою попередження ускладнень: підшкірної емфіземи, а іноді нагноєння рани у ранньому періоді після
операції, доцільно встановлювати дренаж з трубки.
Використовують відрізок стерильної трубки, з системи для
внутрішньовенного введення ліків, довжиною у 5-7 сантиметрів. На одному з кінців трубки роблять декілька отворів. Трубку вкладають на поверхню зшитого щитовидного хряща та щито-персневидної мембрани таким чином,
щоб отвори знаходились на рівні щито-персневидної мембрани. Потім, з’єднують м’язи над трубкою. При зшиванні
країв шкіри, у верхньому куті рани, виводять вільний
кінець трубки між вузлуватими швами. В деяких випадках,
краще прошити трубку лігатурою одного з найближчих
вузлуватих швів. Це попередить випадання дренажу з
рани. Таким чином, повітря з трахеї, яке може потрапляти
у рану при кашлі через розсічений хрящ, буде виходити
назовні через трубку. Дренаж можна тримати декілька
днів. Гоєння м’язів та шкіри буде кращим, коли буде
попереджений розвиток підшкірної емфіземи.
У післяопераційному періоді відбувається гоєння латеральної стінки середнього відділу гортані на боці хірур48

гічного втручання. При щільному співставленні країв дефектів це відбувається швидше. Слід зазначити, що у
випадках, коли після хордектомії не проводять курс променевої терапії, досить часто спостерігається розростання
грануляційної тканини (рис. 18). Грануляції з’являються у
ділянках не щільного з’єднання стиків, між зшитими краями дефекту. При частковому закритті дефекту гоєння рани
відбувається повільніше.

Рисунок 18 – Дефект середнього відділу гортані справа через
три місяці після хордектомії. При наближенні ендоскопу стає
помітною грануляційна тканина у передніх відділах гортані

Рак голосової складки Т1 та Т2 стадії може бути, як
едофітного, так і екзофітного або змішаного характеру
росту пухлини. Остаточне вирішення об’єму втручання
з’ясовується після тіреотомії і огляду гортані. Лише при
повній впевненості радикального видалення злоякісної
пухлини шляхом хордектомії поводять втручання. У сумнівних випадках, розглядається можливість виконання інших видів вертикальної резекції гортані з ділянкою щитовидного хряща.
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Вертикальні резекції гортані
До таких резекцій відносять втручання, які проводять:
- у сагітальній або діагональній (фронто-латеральній)
площині;
- у фронтальній площині.
При поширенні раку голосової складки у передню комісуру віддавали перевагу вертикальній резекції гортані –
фронто-латеральній (діагональній) резекції гортані [21].

Геміларингектомія за Отаном
Застосовувався іноді цей спосіб діагональної резекції
гортані у відділі до 70-х років минулого сторіччя. В останнє десятиріччя широкого застосування набули більш
ощадливі втручання. Тому наводимо описання геміларингектомії за Отаном лише з метою історичного аспекту її
використання. Проводили її при пухлинах, які вражали
передні дві третини голосової складки і поширювались у
підскладковий відділ гортані, на передню комісуру та передню ділянку протилежної голосової складки. Рухомість
голосової складки могла бути обмеженою [21].
Особливістю такого втручання було те, що найбільш
складні її етапи проводили асептично до етапу відкриття
гортані. Також, розрізали щитовидний хрящ латеральніше
від передньої комісури на протилежній пухлинному ураженню стороні. Іншою особливістю було збереження задньої частини щитовидного хряща, печатки персневидного
та задню частину черпаловидного хряща (рис. 19). Це давало змогу запобігти порушенням акту ковтання їжі.
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Рисунок 19 – Схема резекції щитовидного та персневидного
хрящів гортані за Отаном

Розріз шкіри по середній лінії від під’язикової кістки до
другого напівкільця трахеї під місцевою анестезією. Перешийок щитовидної залози розсікали та вшивали лігатурою.
Накладали трахеостому та проводили інтубацію трахеї. Під
загальним знеболенням відокремлювали м’які тканини від
гортані на ураженому та парамедіанно на протилежному
боці щитовидного хряща. Вертикальний розріз зовнішнього охрястя щитовидного хряща проводять знизу до
верху відступивши на пів сантиметра від середньої лінії на
контрлатеральному боці (рис. 20). Потім, охрястя розсікають по нижньому краю хряща горизонтальним розрізом.
Через цей розріз, на контрлатеральному боці, просовують
распатор під край хряща та відокремлюють внутрішнє
охрястя рухами знизу до верху. Через утворений тунель
просовують кусачки та розсікають пластинку хряща.
Аналогічне розсічення пластинки щитовидного хряща проводять на межі середньої та задньої третини з ушкодженого пухлиною боці гортані. Також, проводять підохрястну резекцію дуги персневидного хряща від середини
до його печатки (рис. 21).
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Рисунок 20 – Схема етапів операції: відокремлення
внутрішнього охрястя на контрлатеральному боці та розсічення
пластинки щитовидного хряща

Рисунок 21 – Схема етапів операції: розсічення пластинки
щитовидного та персневидного хрящів без проникнення
у порожнину гортані та відсічення конгломерату з пухлини
разом з ділянками щитовидного та персневидного хрящів
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Наступним етапом операції між щитовидним та персневидним хрящами перерізають персне-щитовидний м’яз
по переду та персне-черпаловидний м’яз – позаду. У задніх
відділах гортані, вертикальним розрізом, перерізають черпаловидний хрящ.
Після розрізання зовнішнього охрястя вздовж верхнього
краю щитовидного хряща відокремлюють внутрішнє охрястя верхнього відділу хряща.
Відкривають порожнину гортані вертикальним розрізом
м’яких тканин спочатку попереду вздовж краю розсіченої
пластинки хряща. Потім, знизу – вздовж верхнього краю
першого напівкільця трахеї та далі до заду у вертикальному напрямку знизу доверху. Наостанок, верхнім горизонтальним розрізом відокремлюють вивільнену частину
гортані від щитовидно-під’язикової мембрани. Розріз мусить проходити вище верхнього краю хряща з метою
захоплення всієї вестибулярної складки.
Останніми етапами втручання є введення тампону за
Микуличем та пошарове закриття рани. Через невеликий
отвір, у нижній частині шва шкіри, виводять кінець тампону, якій буде видалено на 3-4 день після втручання.
На досвіді співробітників КНДІО було помічено, що
геміларингектомія за Отаном була показана у випадках,
коли пухлина фактично не поширювалась до рівня персневидного хряща. Тому, хірургічне втручання за цим способом проводили без резекції персневидного хряща. Це удосконалення дало кращі функціональні результати у порівнянні з класичним варіантом втручання.
Головний недолік втручання за Отаном полягав у тому,
що майже всі етапи операції проводились навмання, без
візуального контролю ділянки, яка видаляється. В подальшому, у відділенні був розроблений власний варіант діагональної резекції гортані.
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Діагональна резекція гортані, розроблена у КНДІО
Розроблений спосіб діагональної резекції гортані є модифікацією способу за Отаном [21]. Операція була розроблена у Київському Науковому Дослідному Інституті
отоларингології і тому отримала назву способу за КНДІО.
Відрізняється від операції за Отаном тим, що не видаляється частина дуги перстня та здійснюється візуальний
контроль при видаленні пухлини після тіреотомії (рис. 22).
В останнє десятиріччя широкого застосування набули
більш ощадливі втручання.

Рисунок 22 – Аксіальний скан КТ гортані. Екзоендофітна
пухлина правої голосової складки. Схема резекції за способом
КНДІО

Хірургічне втручання проводять при розташуванні пухлини у передній 2/3 голосової складки з поширенням у
передню комісуру (рис. 23) та, навіть, передню частину
протилежної голосової складки. Пухлина може поширюватись на підскладковий відділ гортані. Рухомість ураженої пухлиною голосової складки може бути обмеженою.
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Рисунок 23 – Ендоскопія
гортані при білому світлі.
Пухлина правої голосової
складки

Під ендотрахеальним наркозом через накладену трахеостому пошарово розрізають м’які тканини шиї по середній лінії. Оголюють кут щитовидного хряща, щитоперсневидну мембрану та персневидний хрящ. Гортань
відкривають через розріз щито-персневидної мембрани.
Розщеплення щитовидного хряща роблять парамедіанно по
неушкодженії стороні на відстані 3-5 мм від середньої
лінії. Зовнішнє охрястя відшаровується розпатором.
Ушкоджену ділянку гортані мобілізують вище та нижче
пластинки щитовидного хряща. Іноді, за необхідності,
видаляють і дугу персневидного хряща в одному блоці з
пухлиною. Заключний етап втручання – відсічення ураженої пухлиною ділянки гортані у задніх відділах. При
цьому, намагаються не травмувати черпаловидний хрящ.
Ранову поверхню, що утворилась, намагаються прикрити
слизовою оболонкою та зовнішнім охрястям. Гортань закривають повністю або роблять ларингостому і ставлять
тампон за Микуличем.
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Фронто-латеральна (діагональна) резекція гортані
за Леру-Робером
Показами до хірургічного втручання може бути пухлина
голосової складки з поширенням у передню комісуру та на
передню частину протилежної голосової складки (рис. 24).
Пухлина може поширюватись на підскладковий відділ
гортані.

Рисунок 24 – Ендоскопія гортані
при білому світлі. Пухлина правої
голосової складки

Спосіб за Леру-Робером відрізняється від попереднього
мінімальним висіченням щитовидного хряща у вигляді
трикутника на ділянці кута щитовидного хряща (рис. 25) та
повним збереженням персневидного хряща [21].

Рисунок 25 – Аксіальний скан КТ гортані. Екзоендофітна
пухлина правої голосової складки, яка поширюється на передню
комісуру. Схема резекції за Леру-Робером
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Під місцевою анестезією проводять серединний розріз
шкіри та м’яких тканин шиї від рівня під’язикової кістки
до першого кільця трахеї. Щитовидний хрящ, щитоперсневидну мембрану та персневидний хрящ виділяють
по середній лінії. Розсікають перешийок щитовидної залози та накладають нижню трахеостому. Втручання продовжують під загальним знеболенням.
Електроножем роблять надрізи по верхньому та нижньому краю щитовидного хряща парамедіанно з обох сторін. Распатором відсепаровують внутрішнє охрястя, що
дозволяє відокремити пухлину з внутрішнім охрястям від
пластинки щитовидного хряща (рис. 26 та 27).
Рисунок 26 – Схема напрямку
відокремлення внутрішнього охрястя
з протилежної, від пухлини сторони

Рисунок 27 – Схема напрямку
відокремлення внутрішнього
охрястя парамедіанно з обох
сторін: по верхньому краю щитовидного хряща з протилежної від
пухлини сторони та через надріз
по нижньому краю щитовидного
хряща. На ураженій стороні
распатором відокремлюють пухлину з внутрішнім охрястям
від пластинки щитовидного хряща
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Щито-перстневидну мембрану розрізають горизонтальним розрізом. Надалі, осцилюючою пилкою проводять
тіреотомію у вигляді трикутника (рис. 28). Пластинки щитовидного хряща розводять у обидві сторони. При огляді
гортані через горизонтальний розріз щито-персневидної
мембрани визначають поширення пухлини голосової
складки та передньої комісури. На неушкодженій стороні
гортані роблять вертикальний розріз слизової оболонки,
який продовжують до основи надгортанника та повертають у бік ушкодженої половини гортані (рис. 29).
Проводять розріз у підскладковому відділі і, за допомогою
зігнутих під кутом ножниць, відрізають пухлину від черпаловидного хряща.
Таким чином, електроножем відсікають та видаляють у
передніх відділах контрлатеральну голосову складку та
уражену пухлиною іпсілатеральну голосову складку у межах здорових тканин разом з трикутним сегментом щитовидного хряща та передньою комісурою. Вхід у гортань
зшивають вікрилом. Проводять гемостаз та гальваноакустика ложа видаленої тканини. По можливості, верхній край
дефекту прикривають тканинами вестибулярної складки та
зафіксовують вузлуватими швами з вікрилу.

Рисунок 28 – Схема розрізу
шитовидного хряща після
парамедіанного відокремити
пухлину з внутрішнім охрястям
від пластинки щитовидного хряща
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Рисунок 29 – Схема відкриття
порожнини гортані з
протилежної, від пухлини
сторони

У випадку, коли розпочинають хірургічне втручання під
ендотрахеальною інтубацією та загальним знеболенням,
після видалення пухлини, накладають трахеостому. На
рівні другого або третього півкільця трахеї роблять отвір у
трахеї та підшивають її до шкіри 4 вузлуватими швами.
Проводять переінтубацію трахеї.
На завершальному етапі втручання, у гортань вводять
тампон за Микуличем. Накладають шви з вікрилу на верхній край пластинок щитовидного хряща, з’єднуючи їх.
Рану пошарово зшивають. При цьому, край тампону виводять у нижньому куті післяопераційного шва над трахеостомою. Накладають асептичну пов’язку та вставляють
трахеостомічну трубку. Тампон видаляють у наступний
день разом з декануляцією.
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Фронтальна резекція гортані
Розташування раку у передній комісурі (рис. 30) передбачає видалення новоутворення шляхом фронтальній резекції гортані [21]. Проведення такої резекції гортані можливе при поширенні пухлини на передню 1/3 голосових
складок, під голосову складку але не нижче рівня нижнього краю щитовидного хряща.

Рисунок 30 – Ендоскопія гортані при білому світлі та у режимі
аутолюмінесценції. Екзофітна пухлина у передній комісурі

Рисунок 31 – Розмітка ліній розсіченя щитовидного хряща
гортані по обидва боки від середньої лінії
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Звичайний розріз шкіри та м’яких тканин по середій
лінії шиї від рівня під’язикової кістки до першого кільця
трахеї. Виділяють передню поверхню щитовидного хряща.
Розрізають щито-перстневидну мембрану латеральніше від
середньої лінії та зі сторони, яка менше уражена пухлиною. Горизонтальний розріз мембрани проводять майже
над краєм персневидного хряща. Намічають лінії розсічення пластинки щитовидного хряща паралельно по обидва боки від середньої лінії (рис. 31). Вертикальний розріз
пластинки щитовидного хряща роблять за допомогою осцилюючої пилки (рис. 32). Таким чином, формується прямокутна стрічка по передній поверхні щитовидного хряща,
яка буде видалена разом з пухлиною (рис. 33).

Рисунок 32 – Розсіченя щитовидного хряща гортані по обидва
боки від середньої лінії за допомогою осцилюючої пилки

Пластинки щитовидного хряща розводять у обидві сторони від прямокутної стрічки хряща. При огляді гортані
через горизонтальний розріз щито-персневидної мембрани
визначають поширення пухлини передньої комісури на
голосові складки (рис. 34). Електроножем відсікають та
видаляють у передніх відділах голосові складки, у межах
здорових тканин, та уражену пухлиною передню комісуру
разом з прямокутною пластинкою щитовидного хряща
(рис. 35).
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Рисунок 33 – Схема фронтальної
резекції щитовидного хряща

Рисунок 34 – Етапи резекції фронтальної ділянки щитовидного
хряща гортані

Рисунок 35 – Відсічення фронтальної ділянки щитовидного
хряща гортані та гальваноакустика краю резекції
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Проводять гемостаз та зшивання країв дефектів у передніх відділах кожної голосової складки. Накладають ларингофісуру. Тампонада за Микуличем, трахеостомічна трубка в трахею. Променева терапія та пластика ларингостоми
виконується пізніше.
Слід застерегти про те, що порожнина гортані у такому
випадку зменшується у передньо-задньому розмірі, а у
передніх відділах гортані можливе утворення синехій та
мембрани. Тому, можливо доцільно проводити тіреотомію
у вигляді трикутника, що дозволить зберегти каркас гортані і відстані у її середньому відділі. При більш широкій
стрічці прямокутної пластинки щитовидного хряща, яка
буде видаленною, слід сформувати ларингостому. Це дасть
змогу вільного дихання через природні шляхи та стому.
Перед пластичним закриттям ларингостоми, через декілька
місяців, відбувається рубцювання рани. За рахунок цього
залишається достатній для дихання розмір порожнини
гортані.

Резекція гортані за КНДІО-2
В подальшому, удосконалення резекції було спрямоване
на збереження функцій гортані, а видалення пухлини з
оточуючими її тканинами залежало від поширеності рака
середнього відділу гортані. У випадках пухлини середнього відділу ІІ-ІІІ стадії з метою часткового збереження
пластинки щитовидного хряща було запропоновано інший
спосіб резекції гортані, за КНДІО-2 [14, 16]. Цей спосіб
передбачав видалення ушкодженої пухлиною ділянки гортані зі збереженням по верхньому краю горизонтальної
полоси пластинки щитовидного хряща (рис. 36).
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Рисунок 36 – схема резекції
щитовидного хряща гортані
за КНДІО 2

Перевагою такого способу було те, що збереження по
верхньому краю горизонтальної полоси пластинки щитовидного хряща забезпечувало достатній просвіт гортані
для дихання та голосоутворення, зберігало форму верхнього кільця гортані і давало кращі функціональні результати ніж після діагональної резекції гортані у модифікації КНДІО. Однак, при такому способі існувало погіршення ковтання, що було недоліком втручання. Таке
видалення пластинки щитовидного хряща викликало травмування черпакуватого хряща під час операції. У період
після хірургічного втручання досить довго тривав період
реабілітації пацієнтів. Спостерігалось затікання слині у
гортань і трахею та потрапляння рідини або їжі при ковтанні. Особливо це дошкуляло пацієнтам похилого віку.
Резекція гортані за Лукачем
Протягом декількох років впровадження різних способів
розсічення пластинки хряща, відбувалось удосконалення
способу КНДІО-2. У остаточному вигляді спосіб резекції
гортані, розроблений професором Лукачем Е.В., був позбавлений цих недоліків [13].
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Показаннями до такої резекції гортані є розташування
злоякісної пухлини у передніх 2/3 голосової складки з
можливим переходом на передню комісуру та/або шлуночок гортані (рис. 37), ендофітна або змішана форма раку
голосової складки, ураження внутрішнього охрястя щитовидного хряща у передніх її відділах до двох третин.

Рисунок 37 – Ендоскопія гортані при білому світлі та у режимі
аутолюмінесценції. Екзоендофітна пухлина правої голосової
складки

Розпочинають хірургічне втручання під ендотрахеальною інтубацією та загальним знеболенням. У випадках,
коли вимушені встановлювати тампон за Микуличем,
після видалення пухлини, накладають трахеостому.
Розріз шкіри по середній лінії шиї від проекції верхнього краю щитовидного хряща до рівня персневидного
хряща. Відокремлюють м’які тканини і оголюють кут
щитовидного хряща. За допомогою осцилюючої пилки
проводять тіреотомію. Пластинки щитовидного хряща розводять у обидва боки. Оглядають порожнину гортані та
визначають ділянку ураження її пухлиною (рис. 38).
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Рисунок 38 – Екзоендофітна
пухлина правої голосової
складки

Далі, відокремлюють м’язи від гортані і оголюють зовні
пластинку щитовидного хряща на боці ураження. Осцилюючою пилкою роблять горизонтальний і вертикальний розрізи пластинки хряща. При цьому, пластинка щитовидного
хряща по верхньому та задньобоковому краю залишалася
неушкодженою (рис. 39).

Рисунок 39 – Схема резекції за Лукачем. Пухлина правої
голосової складки, яка поширюється, у передніх відділах,
на охрястя щитовидного хряща
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Після мобілізації чотирикутної ділянки хряща з внутрішнім охрястям та прилеглою пухлиною гортані електроножем розрізають м’які тканини гортані. По нижньому
краю, на рівні щитоперсневидної мембрани. По верхньому
краю, відступивши від пухлини на 0,5 см. Як правило,
розріз проходить по нижній частині вестибулярної складки. Електроножем або ножицями відрізають пухлину в
глибині порожнини гортані від голосового паростка черпаловидного хряща. Після видалення пухлини разом з
чотирикутною ділянкою хряща проводять ретельний гемостаз та коагуляцію тканин ложа видаленої ділянки.
При цьому, може бути декілька варіантів завершення
втручання. При задовільному гемостазі, вирішується питання про можливе зменшення дефекту рани за рахунок
залишку вестибулярної складки. Потім, з’єднують пластинки щитовидного хряща по верхньому краю швом з
вікрилу. Рану пошарово закривають.
У випадках можливого виникнення кровотечі та при
значних дефектах латеральної стінки гортані, накладають
трахеостому. Уводиться тампон за Микуличем. Потім
з’єднують пластинки щитовидного хряща по верхньому
краю вузловатим швом з вікрилу. Рану пошарово закривають. Кінець турунди виводять над трахеостомою через
конічну складку. Тампон з просвіту гортані видаляють на
п’ятий день після операції. Догляд за раною включає щоденні перев’язки та пригнічення кашльового рефлексу.
Через декілька місяців відбувається рубцювання латеральної стінки гортані у ділянці хірургічного втручання.
При ларингоскопії спостерігається стійкий дефект середнього відділу гортані (рис. 40).
Іншим варіантом завершення втручання при великих
дефектах тканин гортані є формування ларингостоми або
ларингофісури.
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Рисунок 40 – Ендоскопія гортані при білому світлі та у режимі
аутолюмінесценції. Дефект середнього відділу гортані справа
через 3 місяці після резекції гортані за Лукачем

Формування ларингостоми та ларингофісури
Накладання ларингостоми, відбувається, як кінцевий
етап після видалення пухлини при вертикальній резекції
гортані. Це може бути альтернативою повному пошаровому закриттю гортані покривними тканинами. Такий «відкритий» спосіб ведення післяопераційного періоду допомагає у контролі за раною. Однак, цей спосіб потребує
відстроченого закриття стоми через декілька місяців після
хірургічного втручання з резекції гортані [22].
Шкіра з обох країв рани відсепаровується, в більшій
мірі, з іпсилатеральної сторони. Потім, вкладена у ділянку
дефекту шкіра прифіксовується вузлуватими швами «край
у край» зі слизовою оболонкою гортані (рис. 41). Трахеостомічна трубка вводиться через ларингостому. Порожнина гортані заповнюється тампоном за Микуличем у гумі
з рукавички. Таким чином, клапоть зі шкіри притискається
до ділянки резекції, повністю її закриває і формує стінку
гортані. Асептична пов’язка.
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Рисунок 41 – Етап формування
ларингостоми. Фіксація країв шкіри
та слизової оболонки гортані
лігатурою для подальшого укривання
шкірою ділянки резекції

Марлевий тампон за Микуличем видаляється на другий
день після операції. Пацієнт дихає через природні дихальні
шляхи та через стому (рис. 42). Однак, для розмови пацієнта, стому слід прикривати серветками. У інший спосіб,
стому можна закривати при зміщенні м’яких тканин шиї з
боків від стоми до середньої лінії шиї.

Рисунок 42 – Загальний вигляд
ларингостоми через 4 місяці після
резекції гортані

Після проведеного хірургічного втручання хворий направляється на променеву терапію. При цьому, за рахунок
наявності ларингостоми, можна здійснювати огляд про69

світу гортані без застосування непрямої ларингоскопії.
Динамічне спостереження проводиться щомісяця і через
3-4 місяці після завершення комбінованого лікування стома закривається хірургічно місцевими тканинами.
У випадках поширеного ураження гортані, коли відбувається розсічення персневидного хряща, формують ларингофісуру [22]. Відсепаровану шкіру по краю рани з
контрлатеральної сторони співставляють з краєм пластини
щитовидного і персневидного хрящів. З іпсілатеральної
сторони – шкірою прикривають ділянку резекції гортані.
Співставленні краї тканин закріплюють вузлуватими швами. Трахеостомічну трубку вводять через нижній край
ларингофісури. Проводять тампонаду порожнини гортані
марлевою турундою у гумі з рукавички. Накладають асептичну пов’язку. Подальший догляд за ларингофісурою
здійснюють так само, як і за ларингостомою.
При зовнішньому огляді ларингофісура має довший
отвір ніж після формування ларингостоми (рис. 43).

Рисунок 43 – Ларингофісура
через 8 днів після резекції
гортані
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Сегментарна резекція гортані
Показаннями до сегментарної резекції пластинки щитовидного хряща були: локалізація злоякісної пухлини у
передніх 2/3 голосової складки (рис. 44) з можливим переходом на передню комісуру, ендофітна або змішана форма
раку голосової складки, поширення пухлини у простір навколо голосової складки у передній її третині, ушкодження
внутрішнього охрястя щитовидного хряща [9]. У випадках
з більшим поширенням пухлини, відповідно до показань,
проводили резекцію гортані за способом Лукача.
Втручання проводиться під загальним знеболенням, з
ендотрахеальною вентиляцією легень. Розріз шкіри по
середній лінії шиї від рівня верхнього краю щитовидного
хряща до персневидного хряща. Після роз’єднання м’яких
тканин роблять тіреотомію. При огляді порожнини гортані
остаточно з’ясовують поширення пухлини і об’єм втручання. На підставі отриманих даних КТ дослідження до
операції, визначають ділянку резекції щитовидного хряща
(рис. 45). Осцилюючою пилкою вирізають сегмент щитовидного хряща до якого підходить пухлина.

Рисунок 44 – Ендоскопія гортані при білому світлі та у режимі
аутолюмінесценції. Екзоендофітна пухлина правої голосової
складки
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Далі, за допомогою електроножа відрізають пухлину,
відступивши від її краю на пів сантиметра. Проводять
гемостаз та гальванокаустику ложа видаленої ділянки
(рис. 46). Зменшення ранової поверхні у порожнині гортані
можливе після мобілізації верхнього краю дефекту та накладання вузлуватих швів. Рану пошарово зшивають.
Після хірургічного втручання відбувається звичайний
щоденний догляд.

Рисунок 45 – Схема сегментарної резекції. Пухлина правої
голосової складки, яка поширюється, у передній 1/3,
на охрястя щитовидного хряща

Рисунок 46 – Дефект середнього
відділу гортані після видалення
пухлини разом з сегментарною
резекцією пластинки щитовидного
хряща
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Горизонтальні резекції гортані [21]
Такі резекції актуальні при видаленні новоутворень вестибулярного відділу гортані (рис. 47). В більшості випадків, рак цього відділу доволі успішно піддається лікуванню
при комбінації хіміотерапії та променевої терапії. Тому
найчастіше, горизонтальні резекції проводять при саркомах та при видаленні залишкових пухлин і рецидивів раку
після хіміопроменевої терапії. Іноді, цей підхід застосовують і при видаленні доброякісних новоутворень.

Рисунок 47 – Ендоскопія гортані при білому світлі та у режимі
аутолюмінесценції. Рак вестибулярного відділу гортані, пухлина
розташована на гортанній поверхні надгортанника

Існує досить багато способів горизонтальних резекцій
гортані. Вибір виду таких хірургічних втручань залежить
від стадії та розташування злоякісної пухлини, яка вражає
вестибулярний відділ. Новоутворення, які обмежені лише
вільним краєм надгортанника, видаляють шляхом резекції
пелюстка надгортанника – епіглотектомія. У випадках, коли пухлина вражає основу надгортанника та ще й досягає
вестибулярної складки, можливе застосування надскладкової горизонтальної резекції за відомими методами.
У нашому відділі найчастіше застосовують: під підязикову
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фаринготомію, бокову фаринготомію за Тротером, горизонтальну надскладкову резекцію гортані за Леру-Робером
та надскладкову горизонтальну резекцію гортані, яка була
розроблена у КНДІО та горизонтальну тіреотомію за Джатін П. Ша.
Всі резекції проводяться під загальним знеболенням.
після попередньої трахеостомії.
Під під’язикова фаринготомія [21, 22]
Горизонтальний розріз шкіри, довжиною 8-10 см, проводять на рівні під’язикової кістки (рис. 48). Відокремлюють від кістки м’язи, що підходять до неї: грудинопід’язиковий, щито-під’язиковий, лопаточно-під’язиковий.
Це дає можливість відкрити підхід до щито-під’язикової
мембрани. Слід пам’ятати про верхні гортанні нерви, які
разом з судинами проходять через бічні відділи мембрани
у гортань. Можливе ушкодження нервів викликає розлад у
чутливості гортані, що призводить до порушення захисної
функції та аспірації вмісту з глотки у гортань та трахею.
Перед відкриттям глотки слід відтягнути під’язикову кістку гачком до переду та доверху.

Рисунок 48 – Схема розрізу
шкіри при під під’язиковій
фаринготомії
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Безпосередньо попід кісткою розсікають середню щитопід’язикову складку: поступово стоншують мембрану та
переднадгортанникову жирову клітковину (рис. 49). Підходять до під’язиково-надгортанної складки та ділянки валекул. Глотку відкривають між коренем язика та надгортанником на неушкодженому пухлиною боці. Потім, розширюють отвір і пелюсток надгортанника виводять у рану
(рис. 50). Пухлину видаляють у межах неушкоджених
тканин разом з частиною або усім надгортанником. Проводять ретельний гемостаз. Установлюють носо-стравохідний зонд, а рану пошарово зшивають.

Рисунок 49 – Схема напрямку
розрізу щито-під’язикової мембрани,
через переднадгортанникову жирову
клітковину під’язиково-надгортанної
складки та до валекул

Рисунок 50 – Схема
виведення надгортанника
з пухлиною у розріз
та лінія резекції
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Бокова фаринготомія за Тротером
За цим методом отримуємо достатньо широкий підхід
до гортанного відділу глотки: черпало-надгортанної складки, черпаловидного хряща, пелюстка надгортанника, валекули, гортанної стінки грушовидного синусу [21]. Розріз
шкіри проходить по передньому краю кивального м’язу від
кута нижньої щелепи до рівня персневидного хряща на
іпсілатеральному боці шиї. Інший розріз проводять від
початку першого, під кутом нижньої щелепи, до середньої
лінії шиї (рис. 51).

Рисунок 51 – Схема
розрізу шкіри при боковій
фаринготомії за Тротером

Зовнішні м’язи гортані відрізають від під’язикової кістки та відводять до низу (рис. 52). Великий ріг під’язикової
кістки звільняють від м’язів та видаляють. Відшаровують
зовнішнє та внутрішнє охрястя з щитовидного хряща та
видаляють його верхній ріг (рис. 53). Таким чином, відкривається ділянка бокової стінки глотки. Підтягуючи
стінку пінцетами розрізають її подовжнім розрізом. При
огляді ураженої пухлиною ділянки, з’ясовують можливість
радикального видалення новоутворення. На разі неможливості такої операції – переходять до повного видалення
гортані. Після резекції пухлини у межах неушкоджених
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тканин розріз слизової оболонки зшивають, повертають на
попереднє місце відсічені м’язи та підшивають. Пошарове
зшивання тканин. Носо-стравохідний зонд вставляють під
час операції і залишають його до відновлення ковтання.
Трахеостома накладається до фаринготомії.

Рисунок 52 – Схема
відокремлення м’язів від
під’язикової кістки та великого
ріжка щитовидного хряща

Рисунок 53 – Схема резекції
великого ріжка під’язикової
кістки та великого ріжка
щитовидного хряща
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Горизонтальна надскладкова резекція гортані
за Леру-Робером
Доцільність втручання при пухлині переднього вестибулярного відділу гортані: гортанної поверхні надгортанника, вестибулярних складок [11, 21]. При умові, що гортанні
шлуночки та голосові складки, ділянка черпаловидних
хрящів – не ушкоджені.
На відстані двох сантиметрів над грудиною роблять
горизонтальний розріз шкіри, від внутрішнього краю одного кивального м’язу до іншого (рис. 54). Накладають
трахеостому та проводять інтубацію трахеї. Під загальним
знеболенням роблять розріз шкіри від кута нижньої щелепи, з обох сторін, до з’єднанння з горизонтальним розрізом.

Рисунок 54 – Схема
розрізу шкіри при
горизонтальній надскладковій резекції
гортані за Леру-Робером

Клапоть шкіри відсепаровують знизу-доверху до рівня
під’язикової кістки. З метою кращого збереження клаптя,
його обгортають вологою серветкою. Це запобігає висиханню його ранової поверхні. Втім, можна згорнути утворений клапоть зі шкіри навпіл – рановою поверхнею до
ранової поверхні. Також не завадить прикрити його вологою серветкою.
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Наступним етапом операції, знаходять та перев’язують
верхньогортанну артерію та вену з обох сторін шиї.
Верхньогортанний нерв «беруть на лігатуру». Відсікають
верхні ріжки щитовидного хряща. За допомогою електроножа розсікають м’язи язика і досягають язико-надгортанної складки. Через цю складку, з неушкодженого пухлиною боку, відкривають глотку. Проводять огляд та пальпацію ушкодженої ділянки та визначають поширення
пухлини. На більш ушкодженій стороні розріз продовжують до рівня дна грушовидного синусу. На протилежній
стороні – до краю черпало-надгортанної складки. З обох
сторін розріз досягає верхнього краю черпаловидних хрящів. У отвір рани поступово витягають надгортанник до
рівня черпало-надгортанної складки. З метою збереження
чутливої інервації у задніх відділах гортані, слід ощадливо
розсікати слизову оболонку та зберегти її на черпаловидних хрящах. Це допоможе запобігти порушенню фонації та
ковтання у періоді після операції. Розріз тканин продовжують по дну шлуночків гортані на рівні верхньої поверхні голосових складок із заду до переду. Іноді, при видаленні пухлини, проводять резекцію щитовидного хряща,
щоб звільнити ділянку у переднадгортанниковому просторі. Перед цим відділяють внутрішнє та зовнішнє охрястя. Форма розрізу повинна виглядати як літера «V», а
нижній кут повинен проходити по слизовій оболонці передньої комісури. На цьому етапі втручання вставляють
носо-стравохідний зонд.
Слизову оболонку глотки зшивають на трьох рівнях: два
підслизові рівня та один рівень – констриктори глотки. Але
ці шви повинні бути накладені тільки у верхніх 2/3 глоткового отвору. Нижня 1/3 цього отвору, що відповідає надчерпаловидній ділянці, повинна бути збереженою.
Наступним етапом, пришивають щитовидний хрящ до
розрізаних м’язів шиї у ділянці прикріплення щито79

під’язикового м’язу. Вкладають на місце відсепаровану
шкіру та зшивають її з краєм рани. Носо-стравохідний зонд
видаляють через 2-3 тижні після втручання.
Цигановим О.І. було запропоноване удосконалення цього способу на етапі формування клаптя зі шкіри, яке
полягало у відсепаровуванні шкіри разом з передніми
м’язами шиї.

Надскладкова горизонтальна резекція гортані
за КНДІО
Показами до втручання за цим способом є розташування
пухлини у основи надгортанника з поширенням на вестибулярні складки [21]. Особливістю такого варіанту горизонтальної резекції через тіреотомію стало те, що вхід у
гортань проводять через щито-персневидну мембрану.
Тобто, нижче голосових складок і передньої комісури де
може бути край пухлини.
Розріз шкіри по середній лінії шиї від рівня під’язикової
кістки до першого напівкільця трахеї. Накладають верхню
трахеостому. Під загальним знеболенням роблять розріз
щито-персневидної мембрани. Гострим гачком чіпляють
хрящ і тягнуть гортань до верху. За допомогою осцилюючої пилки або щіпців розсікають щитовидний хрящ по
середній лінії. Краї розсіченого хряща розводять у обидва
боки (рис. 55).
Відокремлюють внутрішнє охрястя пластинок щитовидного хряща у верхніх відділах. В межах неушкоджених
тканин поступово відокремлюють фіксовану частину надгортанника. Прошивають стебло надгортанника та відділяють гортань з боків від надгортанника. При огляді гортані визначають нижню межу пухлини. Після підтягування
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ділянки, ураженою пухлиною, до верху стає помітним
пелюсток надгортанника та межа пухлини (рис. 56).

Рисунок 55 – Схема огляду
надгортанника з пухлиною
у розріз під час тіреотомії

Рисунок 56 – Схема
виведення надгортанника
з пухлиною
у розріз при тіреотомії

У межах неушкоджених тканин проводять відсічення
надгортанника з пухлиною та переднадгортанниковою
клітковиною. Здійснюють ретельний гемостаз у ділянці
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втручання та ушивають дефект слизової оболонки.
Встановлюють носо-стравохідний зонд, який тримають до
відновлення ковтання. На строк до 10 днів встановлюється
трахеостомічна трубка.
Особливу увагу слід звернути на ретельний гемостаз під
час хірургічного втручання. Тому, що тампонада порожнини гортані за Микуличем не забезпечує достатній тиск
на ділянку рани після видалення пухлини з пелюстком
надгортанника.
Горизонтальна тіреотомія з резекцією
надгортанника за J. Р. Shah
Показами до втручання за цим способом є розташування
пухлини у основи надгортанника з поширенням на вестибулярні складки без регіонарних метастазів.
Через окремий доступ накладають нижню трахеостому
і проводять інтубацію трахеї.
Розріз шкіри від проекції великого ріжка під’язикової
кістки дугоподібно вниз, на 3 см нижче вирізки щитовидного хряща до протилежного ріжка під’язикової кістки
(рис. 57).

Рисунок 57 – Схема розрізу
шкіри при горизонтальній
тіреотомії з резекцією
надгортанника за J. Р. Shah
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Язикоподібний клапоть зі шкіри відсепаровують вище
рівня під’язикової кістки. Доцільно клапоть згорнути, щоб
запобігти його підсиханню. Можливим є і його вкривання
вологою серветкою просоченою у фізіологічному розчині.
Далі, електроножем розсікають м’які тканини на рівні
малих ріжків під’язикової кістки. Кусачками або осцилюючою пилкою пересікають великі ріжки кістки і таким
чином мобілізують її тіло (рис. 58). Потім, розводять у
боки передні м’язи гортані. Верхні ділянки щитовидного
хряща оголюють та видаляють з обох сторін. За допомогою осцилюючої пилки проводять відокремлення стрічки щитовидного хряща шириною у один-півтора сантиметри.

Рисунок 58 – Схема резекції тіла під’язикової кістки
та стрічки зі щитовидного хряща
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Однозубим гачком піднімають утворену стрічку хряща
доверху. Далі, електроножем розсікають м’які тканини
і слизову оболонку гортані та заходять до просвіту гортані
на рівні основи надгортанника (рис. 59).

Рисунок 59 – Етап хірургічного втручання. Огляд ураженої
ділянки вестибулярного відділу гортані

Наступним етапом, обходячи з боків надгортанник, відокремлюють і видаляють конгломерат, що складається з
пухлини надгортанника, тіла під’язикової кістки та переднадгортанної клітковини (рис. 60). Зовнішнє охрястя гортані підшивають до слизової оболонки гортані. При такому
підході до гортані та глотки, можливим є проведення
резекції кореня язика в межах неушкоджених пухлиною
тканин.
84

Рисунок 60 – Пухлина
вестибулярного відділу
гортані з видаленим
надгортанником, тілом
під’язикової кістки та
фрагментом щитовидного
хряща

Установлюють носо-стравохідний зонд для харчування.
Після видалення пухлини, корінь язика прошивають лігатурою та підшивають до верхнього краю щитовидного
хряща по периметру рани багатьма нитками з вікрилу.
Пошарово з’єднують м’язи гортані, рану закривають язикоподібним шкірним клаптем і накладають шви на шкіру.
Трахеостому накладаємо або попередньо або наприкінці
операції. Залежно від часу відновлення ковтання, видаляють зонд для харчування. У післяопераційному періоді
призначають променеву терапію.
Слід зазначити, що горизонтальну тіреотомію з резекцією надгортанника за J. Р. Shah ми проводили успішно
навіть при рецидивах або залишкових пухлинах.

85

Спосіб хірургічної реабілітацї хворих для
покращення голосоутворення після деяких
резекцій середнього відділу гортані
Планування способу резекції при раку середнього відділу гортані здійснюється напередодні хірургічного втручання. Вивчаються отримані дані ларингоскопії та комп’ютерної томографії з внутрішньовенним болюсним контрастуванням. Намічається хід операції і можливий спосіб
закриття дефекту тканин. Під час втручання, після тіреотомії проводиться огляд гортані та уточнення зони резекції
(рис. 61).

Рисунок 61 – Огляд
гортані після тіреотомії.
Пухлина правої
голосової складки

Утворення дефекту, після видалення злоякісної пухлини
у межах неушкоджених тканин, дає змогу вибрати спосіб
його закриття (рис. 62). Можливо, достатньо звести краї
дефекту або здійснити це після мобілізації тканин вестибулярного відділу гортані. Таким чином, дефект прикривається повністю і відновлює латеральну стінку гортані.
У випадках часткового закриття дефекту, тканинами з його
країв відбувається зменшення ранової поверхні, що прискорює відновлення бокової стінки гортані. Також мож86

ливо, закрити дефект клаптем зі шкіри і сформувати псевдоскладку.

Рисунок 62 – Дефект
середнього відділу
гортані після
видалення пухлини
разом з сегментарною
резекцією пластинки
щитовидного хряща

Проведення ряду операцій із сегментарною резекцією
пластинки щитовидного хряща показало можливість підвищення її ефективності у напрямку відновлення голосу.
Розроблений спосіб резекції доповнили пластичним закриттям дефекту тканин середнього відділу гортані, який
утворився після резекції. Дефект середнього відділу гортані, після видалення пухлини, закривався клаптем зі шкіри, що дозволило покращити якість голосу пацієнтів та
функціональний результат операції [15].
Цей спосіб можливо застосовувати після хордектомій.
Однак, необхідною умовою є висічення сегменту щитовидного хряща на стороні хордектомії. Щільне затискання
клаптя зі шкіри між пластинками щитовидного хряща
призведе до некрозу клаптя.
Спосіб формування клаптя зі шкіри. Проводять розріз
шкіри на іпсілатеральній стороні від верхнього кута рани
до рівня умовного верхнього краю видаленної голосової
складки (рис. 63). Цей рівень можливо визначити провівши
горизонтальну лінію від верхнього краю голосової складки
протилежної сторони гортані. При формуванні клаптя
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бажано зберегти підшкірно-жирову клітковину товщиною
у один або півтора сантиметру. Залежить це від глибини
створеного дефекту після видалення пухлини.

Рисунок 63 – схема розрізу шкіри
при формуванні клаптя

Наступним етапом, видаляють епідерміс з трикутної
стрічки шкіри, яка буде формувати псевдоскладку (рис. 64).

Рисунок 64 –
загальний вигляд
деепідермізованого
клаптя

На утвореному конусоподібному шкіряному клапті видаляють шар епідерсмісу. Для цього можливо використовувати ножиці або скальпель.
88

Сформований таким чином клапоть повертають під прямим кутом і вкладають у ділянку дефекту. Визначають
достатню довжину клаптя і відрізають зайве. З метою
кращого притискання до дна дефекту, накладають «П»подібний шов, якій проходить через пластинку щитовидного хряща. Дистальний край клаптя підшивають до слизової у ділянці черпаловидного хряща. Краї клаптя фіксують до верхнього та нижнього країв дефекту двоматрьома вузлуватими швами з вікрилу (рис. 65).

Рисунок 65 – закриття дефекту після видалення пухлини
сформованим деепідермізованим клаптем зі шкіри

Подальший хід операції включає накладання шва по
верхньому краю пластинок щитовидного хряща. Пошарове
з’єднання м’язів та шкіри. У ділянці основи клаптя теж
накладають один або два вузлуватих шва з вікрилу на краї
шкіри. Догляд за післяопераційною ділянкою не відрізняється від звичайного догляду – щоденні туалет шкіри та
заміна пов’язок.
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Враховуючи, що сегментарна резекція гортані проводиться при Т3 стадії раку, необхідно призначити курс
променевої терапії після операції.
Одним із ранніх недоліків, при застосуванні деепідермізованого клаптя зі шкіри, було стоншення створеної
голосової псевдо складки (рис. 66). Тобто, проведений етап
втручання лише дозволяв сформувати бокову стінку у
середньому відділі гортані. Головним чином, це спостерігалось у пацієнтів з досить тонким шаром підшкірножирової клітковини. Тому при застосуванні такого способу
закриття дефекту слід враховувати цей фактор. Можливим
запобіганням цього недоліку є формування більш ширшого
клаптя зі шкіри.

Рисунок 66 – ларингоскопія середнього відділу гортані:
випадки повного (ліворуч) та часткового (праворуч) стоншення
псевдоскладки зі шкіри після хірургічного втручання через
6 місяців

У випадках застосування деепідермізованого, таким
способом, клаптя зі шкіри після хордектомій зі стадією Т1
виникали ускладнення – розростання грануляційної тка90

нини (рис. 67) та ріст волосся з неушкоджених волосяних
фолікулів (рис. 68 та 69). Ці ускладнення не були помічені
у жодного з пацієнтів з Т2 та Т3 стадією, які пройшли
післяопераційний курс променевої терапії.

Рисунок 67 – ларингоскопія
середнього відділу гортані:
розростання грануляційної
тканини у ділянці
псевдоскладки через місяць
після втручання

Рисунок 68 – ларингоскопія середнього відділу гортані:
ріст волосини з неушкодженого волосяного фолікулу у ділянці
правої псевдоскладки через 6 місяців після втручання
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Рисунок 69 – ларингоскопія середнього відділу гортані:
ріст волосини з неушкодженого волосяного фолікулу у ділянці
мембрани, яка утворилась при формуванні псевдоскладки
через 5 місяців після втручання

Задовільні результати після резекції середнього відділу
гортані з формуванням псевдоскладки з деепідермізованого клаптя шкіри були у більшості пацієнтів. При ларингоскопії спостерігалось відновлення анатомічної будови середнього відділу гортані. На фонації голосної «і»
відбувалось повне змикання складок (рис. 70), що дозволяло створити достатній тиск для голосоутворення у підскладковому просторі гортані. Голосоутворення здійснювалось вібрацією голосової складки під час її з’єднання з
псевдоскладкою. Голос у пацієнтів був достатньо гучним,
а мова ясною та розбірливою. Це було запорукою для
спілкування, як у товаристві, так і по телефону. Пацієнти
вказували на відсутність хрипоти та стомлюваності при
тривалій розмові.
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Рисунок 70 – Ларингоскопія середнього відділу гортані при
диханні та при фонації (псевдоскладка праворуч) через півроку
після втручання

Інформативним методом визначення якості голосу є
спектральний аналіз голосних звуків (фонем). Таке дослідження було проведено у пацієнтів після резекції середнього відділу гортані з формуванням псевдоскладки з
деепідермізованого клаптя шкіри та без такого пластичного закриття дефекту. Це дозволило оцінити якісно та
кількісно обертони і формантний склад голосу. Наводимо
приклади типових спектрограм у цих групах пацієнтів.
У групі пацієнтів, із сформованою псевдоскладкою, при
фонуванні звуку «і» мало місце максимальне змикання
голосової щілини. Спостерігалось розширення основи
піків формант, зменшення їх інтенсивності (рис. 71).
Додаткові коливання зливались, утворюючи окремі поля.
У пацієнтів після резекції середнього відділу гортані
була більш різко відмінна якісна картина (рис. 72).
Відмічалась значна кількість додаткових коливань різної
частоти та інтенсивності, що зливались у суцільне заповнене поле.
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Рисунок 71 – Спектр голосового сигналу при фонації фонеми
«і» у хворого після резекції середнього відділу гортані
з формуванням псевдоскладки з деепідермізованого
клаптя шкіри

Рисунок 72 – Спектр голосового сигналу при фонації фонеми
«і» у хворого після резекції середнього відділу гортані

З метою порівняння, наведено спектрограму голосу
людини без патології середнього відділу гортані (рис. 73).
Спектр голосового сигналу у цих осіб мав стійкі піки
основних формант фонем з чітко визначеним основним
тоном. Така спектрограма відмічалась наповненністю регулярними обертонами та відсутністю додаткових значних
дисгармонійних коливань, які створюють «шум».
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Рисунок 73 – Спектр голосового сигналу при фонації фонеми
«і» у обстеженного без патології середнього відділу гортані

Отже, наведена якісна оцінка голосу в обох групах
пацієнтів відрізняється суттєво. За деякими параметрами
краща голосова функція спостерігається у групі пацієнтів
після резекції гортані із формуванням псевдоскладки зі
шкіри.
При спостереженнні за пацієнтами із сформованою
псевдоскладкою протягом 3-6 років не було помічено
рецидиву пухлини.
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Післямова
В монографії наведено резекції гортані, які вважаємо
доцільними при певному поширенні раку гортані та більш
виважені у теперішніх умовах. Значні за розміром ураження відділів гортані, на нашу думку, потребують ларингектомії. Ми не схильні вважати крікоепіглотопексію та
інші подібні втручання доцільними. До того ж для таких
резекцій є показання, які не так часто зустрічаються.
Робити їх при І-ІІ стадії раку середнього відділу гортані –
безглуздо [26, 31].
Відомо, що анатомічне поширення пухлини є прямим
показом для певних ощадних втручань. Але не завжди
можливо виконати класичний варіант резекції гортані.
Тому, знаючи про існуючі варіанти, у кожному окремому
випадку, потрібно користуватись здоровим глуздом і методиками чи способами, які не нашкодять хворому. Коли це є
доцільним, можливим є проводити модифікацію або комбінацію етапів класичних варіантів резекції гортані. Слід
враховувати і такі моменти, як вік хворого, характер проведеного попереднього лікування і час після нього, супутні
захворювання та інше. Технічно, майже завжди, можна
виконати будь-яке втручання. Однак, слід пам’ятати, що
іноді досить складно проводити реабілітацію хворих. Було
помічено, що значно часто погіршується якість життя пацієнтів після резекції гортані у старших за 60 років, після
курсу променевої терапії, при цукровому діабеті, ВІЛ,
гепатиті С, інших імунодефіцитних станах організму.
В таких випадках, технічно вдало проведені операції ускладнюються поганим кволим гоєнням рани, утворенням
дефектів, які погіршують якість життя. В кожному окремому випадку слід прорахувати усі ризики того чи іншого
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хірургічного втручання. Врахувати можливості технічного
виконання операції, загального стану пацієнта, його інтелекту, психічного стану. Слід бути готовим змінити заплановане хірургічне втручання під час самого втручання,
тому, заздалегідь мати декілька варіантів проведення втручання і його завершення з користю для хворого. Іноді,
виникають випадки, коли під час втручання з’являються
«знахідки», які не були помітними при обстеженні хворого
до операції. Це накладає відповідальність на хірурга і тому
є доцільним визначити можливі ризики заздалегідь.
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Заключення
Прагнення провести ощадливе хірургічне лікування у
хворих на рак гортані повинно бути першочерговим для
ларингохірургів.
Точне визначення зони пухлинного ураження гортані, за
допомогою інструментальних та променевих методів діагностики, дозволяє проводити видалення раку зі збереженням органу та без втрати радикальності. Використання
різних способів резекції гортані зумовлено, як розмаїттям
поширеності злоякісних пухлин та точними показаннями
до об’єму хірургічного втручання, так і інструментальним
забезпеченням та фаховими здібностями хірургів.
Впровадження новітніх методик діагностики та лікування хворих на рак гортані сприяє подальшому удосконаленню та розробці нових способів хірургічного втручання.
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