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Хронічні стенози гортані та трахеї залишаються актуальною проблемою в ларингології. Це продовжує ставити ряд питань
перед спеціалістами, не дивлячись на різноманітність хірургічних способів лікування.
З появою одномоментних методів реконструкції трахеї та трахеогортанного сполучення шляхом порціальної резекції рубцевозмінених ділянок органів можливості
відновлення їх функції значно зросли (М.И.
Перельман, 1971; М.М. Багиров, 1970, 1983;
Ф.А. Тишко, 1981). Однак застосування цієї
методики можливо не у всіх випадках, а
тільки при значних хронічних запаленнях та
об’ємних хондронекрозах трахеї. Причини
хондромаляції різноманітні. Одна з них – це
довгострокова внутрішня хронічна травма
трахеї на фоні тяжкого загального стану
хворого, хронічної інтоксикації, вікових
особливостей, що стосується як повнолітніх, так і дітей.
З метою моделювання внутрішнього
просвіту трахеї і до нашого часу в арсеналі
хірургів залишилися такі методи, як протезування, ділатація, бужування. Вони мають
досить глибоку історію. Значне місце у
спробах вирішення цієї проблеми займає
застування різноманітних ауто-, ало- та ксенотрансплантатів. У зв’язку з цим виникає
питання: яку функцію вони повинні виконувати та як їх розглядати – як протези чи
сторонні тіла? Напевно, це в значній мірі
залежить від фізичних особливостей, конструкції, природи застосованих матеріалів.
При цьому слід пам’ятати, що при збільшенні тиску на слизову оболонку та хрящ
понад 40 мм рт. ст. порушується мікроциркуляція (Nordin et al., 1977) з негативними
наслідками щодо трофіки тканин.
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Вже біля 30 років у хірургічній практиці використовуються ендотрахеальні протези. Найбільш часто вони застосовуються у
торакальній хірургії. Метод стентування з
метою покращання повітропрохідності трахеї є паліативним і використовується, як
правило, перед реконструктивними операціями. Найбільш поширеними на даний час
є 4 види стентів, а саме: 1) Дюмона (мал. 1);
2) Монтгомері (мал. 2); 3) Y-подібні динамічні стенти доктора Фрайгата (мал. 3); 4)
Поліфекс виробництва фірми “W. Rusch”
(А.А. Овчинников, Р.В. Середин, 2004).

Мал. 1

Мал. 2

Мал. 3

Мал. 4

За даними літератури, застосування
ендопротезів як самостійного методу має
місце лише у наступних випадках: при наявності протипоказань до радикальної операції; при великій протяжності рубцевого
процесу; іноперабельні пухлини з метою
покращання якості життя хворих та проведення променевої або хіміотерапії.
Тривалість перебування ендопротезу у
просвіті трахеобронхіального дерева не перевищує 3 років, це потребує періодичного
ендоскопічного спостереження та дає часті
ускладнення. До останніх відносяться: зміщення протезу, поява навколо нього грануляційної тканини, адгезія мокроти на внутрішніх його стінках, деформація стенту, при
видаленні якого можуть бути травмовані
навколишні тканини з непередбачуваними
наслідками.
До появи нових ендопротезів, особливо з мініінвазивним ефектом, повинна бути
звернена підвищена увага. В даному випадку мова йде про ділатаційні ендопротези –
стенти з кобальт-хром-титанового сплаву,
який складається із з’єднаних між собою

окремих циліндричних пружинячих фрагментів. Розміри та параметри форми, пружинне зусилля вираховуються на підставі
аналізу комп’ютерно-томографічного дослідження трахеобронхіального дерева.
Наводимо клінічний приклад застосування такого стенту у пацієнта з хронічним
стенозом гортані.
Хворий К., 15 років, поступив у відділ
реконструктивно-відновлювальної хірургії
Інституту отоларингології ім. проф. О.С.
Коломійченка АМН України 08.07.2002 р. з
рубцевим стенозом гортані, трахеї, він – канюляр.
З анамнезу хвороби відомо, що пацієнт після ДТП (23.09.01) поступив у реанімаційне відділення, де знаходився на штучній вентиляції легенів 14 днів. Після екстубації вільне дихання стало неможливим, в
зв’язку з чим була виконана трахеотомія. На
підставі результатів фібробронхоскопії
(ФБС) у хворого діагностований стеноз трахеї. В подальшому йому проводилось на
фоні консервативного лікування та фізіотерапії бужування трахеї бужем №7. Неодноразово після ФБС видалялась грануляційна
тканина у ділянці підголосової порожнини
та трахеостомічного отвору, бужувалась
трахея бужами №3, 4 та 5. 04.03.2002 р. у
просвіт стенозованоі ділянки трахеї був
введений дилатуючий стент діаметром до
11 мм. Продовжувалась фізіотерапія та місцеве лікування. Але клінічного ефекту не
було досягнуто, і хворий був направлений
на консультацію до Інституту отоларингології.
На момент звертання ЛОР-статус пацієнта був наступним. На передній поверхні
шиї знаходилась трахеостома з розповсюдженим келоїдним процесом на шкірі, трахеоканюля №3. При огляді стоми виявлено
рубцево деформовані тканини трахеї. Ларингоскопічно вхід у гортань вільний. Голосові складки інтенсивно гіперемовані, набряклі, просвіт середнього відділу гортані
значно звужений. Після обстеження хворого
та передопераційної підготовки була проведена ларинготрахеостомія, ревізія гортані,
трахеї. У ході операції висічені келоїдні рубці в області стоми. Із зусиллям вилучені
фрагменти металічного стенту, які місцями
мігрували під шкіру, перфоруючи тканини
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трахеї. Стент втратив свою первинну форму, і його ділатуючий ефект перетворився
на травмуючий. Таким чином, його можна
було розглядати як стороннє тіло трахеї.
Сформована ларинготрахеостома. Введено
тампон за Мікулічем, поставлена трахеоканюля металічна №3.

Мал. 6

Мал. 5.
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Післяопераційний період мав перебіг
без ускладнень. Хворого через 12 діб
деканюльовано. Дихання – комбіноване,
вільне. Пацієнт був виписаний під нагляд
отоларинголога за місцем проживання.
Наступний етап лікування проведено через
2-3 міс. Через рік у нього виник рецидив
рубцевого процесу. Була виконана пластика
ларинготрахеостоми.
Враховуючи
схильність до рестенозування за рахунок
розростання келоїдних рубців, 2.09.2004 р. у
хворого
був
сформований
трахеоларингеальний анастомоз з видаленням 4
трахеальних кілець. Після цього етапу він
був деканюльований. На протязі року
рецидиву не виникло. Дихання здійснювалось вільно через звичайні шляхи.
Таким чином, можна зробити наступні
висновки. Вибір тактики лікування при
хронічних стенозах гортані та трахеї значною мірою зумовлений етіологічним і патогенетичними моментами, а також анатомоморфологічними змінами ураженого органа
та їх розповсюдженням. У зв’язку з цим доцільною на першому етапі є ліквідація запально-дегенеративних змін тканин трахеї, а
потім вибір того чи іншого способу реконструкції. Без належної підготовки тканин ор-

ганів шиї виконання пластичних операцій
на гортані та трахеї має великий ризик
отримання невдалих наслідків.
Слід зауважити, що в цьому аспекті
такі хірургічні втручання, як формування
широкої ларинготрахеостоми, на наш погляд, включають підготовчий етап для подальшої реконструкції дихальних шляхів.

Застосування різноманітних протезів, трахеоканюль розглядається нами як додаткова
травма для полих органів. Тому моделювання дихальних шляхів повинно проводитись дуже обережно, і говорити про їх дилатаційну функцію не має сенсу, бо вони можуть лише зберігати ту форму, яку створено
під час операції.
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