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Трахеостомія – одна з частих операцій
в оториноларингології. Вона може супроводжуватись ускладненнями (М.И. Сутин,
1958; М.П. Ефремова, 1959; Д.В. Лосева,
1959; Н.Л. Наймагон, 1963; Д.Г. Веллер,
1964; В.Р. Чистякова, 1964; Н.Н. Мазалова,
Э.Г. Бобылева, 1965; Г.Г. Островский, 1974;
Ф.А. Тышко, 1978, та ін.), які бувають під
час операції, ранніми і пізніми післяопераційними. В опублікованій раніше оглядовій
статті (Г.С. Протасевич і співавт., 2000) було проаналізовано відомості з літератури
про ускладнення під час трахеотомії. Метою даної роботи є аналіз літератури про
ранні ускладнення трахеостомії. Що стосується пізніх ускладнень, то це буде предметом обговорення в окремій оглядовій роботі.
На думку Д.А. Арапова і Ю.В. Ісакова
(1964, 1964), Loeb (1971), в розвитку ускладнень після трахеостомії мають значення
техніка і характер операції, перебіг основного захворювання та інші фактори. Hawkins i Williams (1976) на 73 трахеостомії у
дітей до 3 років ускладнення після операції
спостерігали у 16. Ранні післяопераційні
ускладнення Ф.О. Тишко (1978) відмітив в
22,9% випадків у дітей. Н.З. Соколова
(1969) до ранніх ускладнень відносить підшкірну емфізему, емфізему середостіння,
пневмоторакс, Ф.О. Тишко (1978) – кровотечі з трахеостоми, підшкірну емфізему,
емфізему середостіння, пневмоторакс, ателектаз легені, трахео-стравохідну норицю,
трахеобронхіт, пневмонію. Однак до нинішнього часу ранніх післяопераційних
ускладнень трахеостомії описано значно
більше.
Серйозним раннім ускладненням після операції є кровотеча (А.А. Акимов, 1935;
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Б.В. Еланцев, 1959; Э.Д. Костин, 1960; И.П.
Енин, 1963; М.Н. Горфинкель, 1968; Ф.А.
Тышко, 1978, та ін.). Ф.Г. Углов і співавтори (1963) спостерігали 1 кровотечу на 45
трахеостомій, Hawkins i Williams (1976) – 2
на 73, Ф.О. Тишко (1978) – в 3% випадків.
Ранні кровотечі виникають внаслідок поранення великих судин (А.А. Акимов, 1935;
О. Кіцера, 1996), що спостерігається при
надто низькій трахеостомії (О. Кіцера,
1996), а також внаслідок недостатнього гемостазу під час операції (Б.В. Еланцев,
1959). Е.Д. Костін (1960) описав кровотечу,
зумовлену гангреною країв трахеостомічного отвору, некрозом стінок вен. Післяопераційні кровотечі можуть бути смертельними
(Я.Д. Миссионжник, 1927; А.А. Акимов,
1935; Э.Д. Костин, 1960; Д.А. Арапов, Ю.В.
Исаков, 1964; М.Н. Горфинкель, 1968; И.Н.
Тумарцов, 1971). Зупинка післяопераційної
кровотечі проводиться перев’язкою судин в
рані (Б.В. Еланцев, 1959). В.М. Бобров
(1997) кровотечу з трахеостоми зупиняв
тільки при прошиванні судин в рані.
Масивні і тривалі кровотечі після трахеостомії бувають у хворих на гемофілію
(Л.М. Шапиро, 1970; К.А. Перкова, В.Н.
Мягких, 1978). У випадку, описаному Л.М.
Шапіро (1970), при гемофілії кровотеча після трахеостомії продовжувалась 15 днів.
Разом з тим є повідомлення (В.Т. Лукьяненко, Н.В. Петрошенок, 1973; А.А. Яушева,
М.Х. Тимиргалеев, 1985 ), що при переливанні антигемофільної плазми, свіжозаготовленої одногрупної крові до операції та під
час її проведення кровотеча у хворих на гемофілію після трахеостомії може бути незначною або відсутньою. В.Т. Лук’яненко і
Н.В. Петрошенок (1973) при такій підготовці провели трахеостомію у пацієнта з гемо-

філією і відмітили невелику кровотечу з
операційної рани (промокання пов’язки),
яка припинилась на 6-й день після операції.
А.А. Яушева і М.Х. Тіміргалєєв (1985) при
виконанні трахеостомії після такої підготовки у обстежуваного з гемофілією кровотечі
з рани не спостерігали.
Одним з ранніх ускладнень трахеостомії може бути медіастиніт (Д.И. Зимонт,
1948; Ф.Г. Углов и соавт., 1963; М.И. Кузин
и соавт., 1971; Ю.А. Когосов и соавт., 1983).
Його розвиток Ф.Г. Углов і співавтори
(1963) визначили у 3 з 45 оперованих, М.І.
Кузін і співавтори (1971) – у 1 із 134. Ю.А.
Когосов і співавтори (1983) описали випадок ускладнення трахеостомії медіастинітом та двобічним піопневмотораксом у хворого віком 45 років. До ранніх ускладнень
трахеостомії відноситься ателектаз легені
(Б.Л. Меерович, 1971; Ф.А. Тышко, 1978),
який Ф.О. Тишко (1978) виявив в 1,2% випадків після трахеостомії у дітей.
Досить частим ускладненням трахеостомії є інфікування дихальних шляхів з розвитком запальних процесів в трахеї, бронхах,
легенях (М.И. Сутин, 1958; Ю.В. Исаков,
1971; Е. Тэодорович, Б. Навроцка-Ярошова,
1971). Ю.В. Ісаков (1971) інфекції дихальних
шляхів спостерігав майже у всіх пацієнтів
після трахеостомії. М.І. Сутін (1958) описав
випадок, коли у дитини віком 1,5 роки після
термінової трахеостомії з приводу стороннього тіла виникло розповсюджене фібринозно-плівчасте ураження дихальних шляхів,
що потребувало неодноразової трахеобронхоскопії для видалення великої кількості
плівок. Часто тяжкі бронхолегеневі ускладнення з’являються у трахеостомованих з
приводу гострого запального стенозу гортані
(Е.Н. Мышкин и соавт., 1984). Найчастішим
і особливо тяжким ускладненням трахеостомії є інфікування слизової оболонки трахеї
(Т.М. Ревина, 1965; А.А. Балябин, 1967). В
таких випадках може розвиватись трахеїт
(А.А. Балябин,1967; И.А. Рожинская и соавт., 1976), гнійний обтуруючий трахеїт
(Т.М. Ревина, 1965). О.О. Балябін (1967) виявив трахеїт у 55 випадках на 76 трахеостомій (після ендотрахеального наркозу). Запальний процес в трахеї нерідко завершується
грубим рубцюванням і деформацією її просвіту (И.А. Рожинская и соавт., 1976).

Досить часто після трахеостомії виникає ендобронхіт, який Є.Н. Мишкін і співавтори (1984) відмітили у 70,3 % оперованих дітей раннього віку. Випадки ендобронхіту після цієї операції описали С.Г. Блох
(1940), Б.Л Меєрович (1971). Нерідким
ускладненням трахеостомії є трахеобронхіт
(В.К. Трутнев, 1927; В.И. Лященко, 1967;
Д.Г. Веллер, Л.С. Гончарова, 1969; Е.Н.
Мышкин, 1969; М.Н. Бернадская, 1977;
Ю.В. Митин, 1997; Ю.В. Мітін, 1999;
Jehmlich, Kornmesser, 1976, и др.). Ф.О. Тишко (1978) виявив його у 7,2% трахеостомованих дітей. Описані різні форми трахеобронхіту після трахеостомії: стенозуючий
обтуруючий (Д.А. Арапов, Ю.В. Исаков,
1964, 1964; Н.Л. Наймагон, 1967), фібринозний (В.И. Лященко, 1967), гнійний (Н.Л.
Наймагон, 1963; Ю.В. Митин, 1997; Ю.В.
Мітін, 1999), фібринозно-гнійний (В.Р. Чистякова, 1964), гангренозний некротичний
(Э.Д. Костин, 1960), виразковий (В.И. Лященко, 1967; Е.Н. Мышкин, 1969), сухий
геморагічний (Jehmlich, Kornmesser, 1976).
В.Р. Чистякова (1964) діагностувала фібринозно-гнійний трахеобронхіт у 16 з 111 дітей після трахеостомії. Особливо небезпечними є сухі післяопераційні геморагічні
трахеобронхіти
з
утворенням
кірок
(Jehmlich, Kornmesser, 1976). Описані також
запальні процеси, що захоплюють гортань
трахею і бронхи: інфекційний (Н.В. Липницкий, 1964) та фібринозний ларинготрахеобронхіт (Е.А. Евдощенко, 1972). Є. Теодорович і Б. Навроцька-Ярошова (1971) у 2
хворих спостерігали дифузне запалення
бронхів з подальшою гнійною пневмонією.
Симптоми трахеобронхіту тим більш виражені, чим довше в трахеї залишається трахеостомічна трубка (В.И. Лященко, 1967).
Трахеобронхіт може закінчитись летально
(В.Р. Чистякова, 1964; Д.Г. Веллер, Л.С.
Гончарова, 1969). Так, В.Р. Чистякова
(1964) відмітила 4 летальних наслідки з 16
випадків фібринозно-гнійного трахеобронхіту.
Ускладненням трахеостомії може бути
пневмонія (Meyer, 1910; О.И. Базан, 1967;
А.А. Балябин, 1967; В.И. Асламазова, 1971;
В.А. Дунаевский и соавт., 1973; О.А. Абрамия, О.В. Курилин, 1975; М.Н. Бернадская,
1977; Е.Н Мышкин и соавт., 1984, и др.).
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В.А. Дунаєвський і співавтори (1973) виявили пневмонію у 5 з 75 оперованих, О.А.
Абрамія і О.В. Курилін (1975) – у 23 на 436,
Ф.О. Тишко (1978) – у 4% трахеостомованих дітей. Є.Н Мишкін і співавтори (1984)
відмітили розвиток цього ускладнення у
35,9% дітей, у яких трахеостомія була виконана з приводу гострого запального стенозу
гортані. А.А. Балябін (1967) після трахеостомії у 20 з 26 пацієнтів в легенях знаходив
запальні зміни осередкового і зливного характеру. О.І. Базан (1967) провів морфологічне дослідження дихальних шляхів у 22
померлих, у яких була накладена трахеостома, і у 12 визначив пневмонію: у 7 вона
була ще до накладання трахеостоми і у 5
виникла після трахеостомії.
Післяопераційна пневмонія описана
під різними назвами: бронхопневмонія
(Meyer, 1910; В.И. Асламазова, 1971), осередкова бронхопневмонія (Э.Д. Костин,
1960), осередкова пневмонія (Б.Л. Меерович, 1971), гнійна пневмонія (Е. Тэодорович, Б. Навроцка-Ярошова, 1971). В.І. Асламазова (1971) виявила бронхопневмонію
у 1 з 17 трахеостомованих. Нерідким ускладненням трахеостомії є аспіраційна пневмонія, що виникає в результаті затікання
крові в трахею і бронхи (Д.И. Зимонт, 1948;
Б.С. Преображенский и соавт., 1955; Б.В.
Еланцев, 1959; Ю.Б. Исхаки, Л.И. Кальштейн, 1977; Tachank, 1977). Описані випадки
пневмонії після трахеостомії з летальними
наслідками (Glas, 1939; С.Г. Блох, 1940;
Д.Г. Веллер, Л.С. Гончарова, 1969; Reading,
1958). Профілактика розвитку цього ускладнення полягає в ретельному гемостазі під
час операції, а також в своєчасному відсмоктуванні вмісту трахеї через трахеостомічну
трубку (Ю.Б. Исхаки, Л.И. Кальштейн,
1977). Д.Й. Зімонт (1948) нагадував про таке ускладнення трахеостомії, як сепсис.
Харкотиння, що викашлюється, може
мацерувати і подразнювати шкіру шиї навколо трахеостомічної трубки (Б.В. Еланцев, 1959; А.Г. Лихачев, 1967, 1981). Реакцію тканин навколо трахеостоми спостерігали Є. Теодорович і Б. Навроцька-Ярошова
(1971). Може виникати нагноєння трахеальної рани (М.Н. Горфинкель, 1968). Для ліквідації запальних явищ шкірні покриви навколо трахеостомічної трубки змазують ва82

зеліном чи пастою Ласара (А.Г. Лихачев,
1967, 1981). Реbо (1970) у 20 хворих з вираженими післяопераційними змінами тканин
шиї в зоні трахеостоми з успіхом застосував
гепаринову мазь, яка в кількості 1 г наносилась на шкіру ураженої поверхні.
Трахеоканюля являється стороннім тілом і внаслідок цього травмуюче впливає на
слизову оболонку трахеї, викликаючи мацерацію останньої з порушенням миготливого
епітелію (Ашур Набиль Исхак, 2002). На
трахеоканюлі накопичується і густіє секрет
та ексудат (Г.А. Фейгин, М.М. Кадыров,
1981; Г.И. Чиж, 2000), в результаті дихальні
шляхи зазнають висихання і охолодження, в
них створюються умови для застоювання
секрету, що сприяє підвищеному їх обсіменінню патогенними мікроорганізмами (А.Г.
Шантуров, 1983; Г.И. Чиж, 2000), а наявність трахеоканюлі ще більше ускладнює
перебіг запального процесу (В.Н. Фоломеев
и соавт. , 1992).
Після трахеостомії буває обтурація
трахеї згустками крові, слизу, харкотинням,
кірками (Д.А. Арапов, Ю.В. Исаков, 1964,
1964; Е.Н. Мышкин, 1969; Н.Я. Прокопьев и
соавт., 1973; А.А. Лайко, 1998; Hawkins,
Williams, 1976), що може спричинити дихальну недостатність (А.А. Лайко, 1998), аж
до асфіксії (Н.Я. Прокопьев и соавт., 1973),
розвиток підшкірної емфіземи (Н.Н. Мазалова, Э.Г. Бобылева, 1965). Є.Теодорович і
Б. Навроцька-Ярошова (1971) у 3 осіб відмітили обструкцію просвіту бронхів слизом і
кірками.
При наявності трахеоканюлі можливі
пролежні трахеї з формуванням трахеостравохідної нориці (Н.С. Короткевич, 1970;
Knober, 1991). Дане ускладнення може розвиватись також тоді, коли під час операції
трапляється поранення задньої стінки трахеї
і стравоходу (Б.Л. Меерович, 1971; Ф.А.
Тышко, 1978; О. Кіцера, 1996). Трахестравохідну норицю Ф.О. Тишко (1978)
відмітив у 0,3% оперованих дітей.
Д.Г. Веллер (1964) описав два повчальні випадки: в одному – у хворого віком 33
роки гумова манжетка, що призначалась для
обтурації трахеї, зісковзнула з трахеоканюлі, зірвалась і потрапила в трахею, перешкоджаючи диханню; в другому – пацієнту
у віці 46 років для тривалого штучного ди-

хання через трахеостому в трахею ввели
інтубаційну трубку з роздувною манжеткою, підключили апарат ДП. Після відключення апарата хворий задихався. Виявилось,
що трубка, введена в трахею, знаходилась
дуже низько і кінець її опинився в одному з
бронхів базальних сегментів, а інші відділи
легені виявилися виключеними з дихання.
В післяопераційний період може відмічатись вихід трахеоканюлі з трахеї (И.П.
Енин, 1963; Д.Г. Веллер, 1964; Reading,
1958). Hawkins i Williams (1976) відмітили
зміщення трахеоканюлі і попадання її кінця
в передтрахеальний простір у 4 з 73 дітей
віком до 3 років, які перенесли трахеостомію. Вихід внутрішнього кінця трахеоканюлі після нижньої трахеостомії Н.А. Кустов (1969) спостерігав у 1 пацієнта. P. Reading (1958) при ревізії трахеї трахеоканюлю
знайшов в підшкірній клітковині, а не в
трахеї.
Досить частим ускладненням трахеостомії в ранній післяопераційний період є
підшкірна емфізема, емфізема середостіння
і пневмоторакс (Л.А. Бухман, 1954; А.А.
Кантор, 1957; В.А. Козырев, 1961; Л.А. Бухман, Э.Д. Бегак, 1974; Г.С. Трегубов, В.В.
Миль, 1975; Ф.А. Тышко, 1978; Reading,
1958; Bodea et al., 1961). На підшкірну емфізему шиї вказували М.Г. Додін (1914), Б.В.
Єланцев (1959), А.М. Талишинський (1960),
В.А. Козирєв (1961), Н.Н. Мазалова і Е.Г.
Бобильова (1965), Б.Л. Меєрович (1971),
Л.А. Бухман і Е.Д. Бегак (1974), Hawkins i
Williams (1976) та інші автори. За спостереженнями В.К. Супрунова (1969), підшкірна
емфізема шиї є одним з найчастіших ускладнень трахеостомії. В.К. Трутнєв (1954),
М.П. Єфремова (1959), Л.Л. Фрумін і І.М.
Розенфельд (1963) вважають підшкірну емфізему шиї одним з найбільш грізних
ускладнень трахеостомії. Ф.Г. Углов і співавтори (1963) відмітили підшкірну емфізему
шиї у 3 з 45 трахеостомованих; В.А. Дунаєвський і співавтори (1973) – у 4 з 75; В.С.
Погосов і співавтори (1976) – у 65 з 367,
Hawkins i Williams (1976) – у 3 з 73; В.С.
Васильєв (1934) – у 2 з 250; О.А. Абрамія і
О.В. Курилін (1975) – у 21 з 436; Ф.О. Тишко (1978) – у 4% оперованих дітей; Л.А. Бухман (1954) – у 28,7% трахеостомованих
дітей.

Підшкірна емфізема може бути поширеною, охоплюючи обличчя, грудну клітку,
кінцівки (М.М. Блюменфельд, 1928; О.П.
Лебедева, 1956; Д.А. Арапов, Ю.В. Исаков,
1964, 1964; Н.Н. Мазалова, Э.Г. Бобылева,
1965; В.К. Супрунов, 1969; В.С. Чистихин,
1974; Г.С. Трегубов, В.В. Миль, 1975; Bodea
et al., 1961, и др.). В повідомленнях О.П.
Лебедєвої (1956), Bodea і співавторів (1961),
Н.Н. Мазалової і Е.Г. Бобильової (1965),
В.С. Чистихіна (1974), Г.С. Трегубова і В.В.
Міль (1975) після трахеостомії підшкірна
емфізема шиї поширилась на грудну клітку.
На підшкірну емфізему шиї і грудної клітки
вказували Ю.Б. Ісхакі і Л.Й. Кальштейн
(1977). В спостереженні М.Є. Янкелевича
(1939) підшкірна емфізема розповсюдилась
на шкіру обличчя, грудей і верхніх кінцівок.
Поширену підшкірну емфізему, що охоплювала шию, обличчя, грудну клітку, живіт,
промежину, кінцівки спостерігали Д.А.
Арапов і Ю.В. Ісаков (1964, 1964). Про розвиток підшкірної емфіземи різних ділянок
тіла згадують В.К. Трутнєв (1954), М.П.
Єфремова (1959), Л.Л. Фрумін і Й.М. Розенфельд (1963), А.Г. Лихачов (1967, 1981),
Ю.В. Мітін (1997). В.К. Супрунов (1969)
описав появу підшкірної емфіземи після накладання пов’язки, Bodea і співавтори
(1961) – на 2-й день після операції. Підшкірна емфізема зникала на 4-й (Д.А. Арапов,
Ю.В. Исаков, 1964, 1964), 5-й (О.П. Лебедева, 1956; Д.А. Арапов, Ю.В. Исаков, 1964,
1964) день після її появи.
Існують різні погляди на причини і механізми виникнення підшкірної емфіземи
після трахеостомії. За спостереженнями
Й.М. Розенфельда (1954), Д.А. Арапова і
Ю.В. Ісакова (1964, 1964), В.К. Супрунова
(1969), вона утворюється в тих випадках, коли діаметр трахеоканюлі виявляється значно
меншим за отвір в трахеї, а м’які тканини
щільно зшиваються чи на шию накладається
щільна пов’язка, яка промокає і також стає
непрохідною для повітря, що видихається
повз канюлю і при такій ситуації проникає в
тканини. О.О. Гладков (1973), Ю.Б. Ісхакі і
Л.Й. Кальштейн (1977) вважають, що підшкірна емфізема після трахеостомії утворюється при наявності широкого отвору в трахеї і надмірно вузькій трахеоканюлі. В першому випадку це пояснюється тим, що час83

тина видихуваного повітря потрапляє в оточуючу клітковину, в другому – присмоктуванням повітря з країв рани під час підсиленого вдиху (А.А. Гладков, 1973). На думку
А.Г. Лихачова (1967, 1981), підшкірна емфізема може з’явитись при надто великому
розрізі трахеї і надто щільно зашитому шкірному розрізі. Б.В. Єланцев (1959) і О.О. Кіцера (1996) вважають, що підшкірна емфізема виникає у випадку надто щільного зашивання післяопераційної рани, а отже, при герметизації трахеоканюлі в шкірній рані і
широкому отворі в трахеї. За спостереженнями В.А. Дунаєвського і співавторів (1973),
емфізема шиї розвивається при поганому
ушиванні рани навколо трахеоканюлі. На
думку Ю.Б. Ісхакі і Л.Й. Кальштейна (1977),
її виникненню сприяє також досить коротка
трахеоканюля, яка не доходить до просвіту
трахеї. Появу емфіземи може обумовити кашель (Н.Н. Мазалова, Э.Г. Бобылева, 1965;
А.Г. Лихачев, 1967, 1981; В.С. Чистихин,
1974). Підшкірна емфізема також може розвинутись при повній чи частковій закупорці
просвіту трахеї або трахеоканюлі секретом
(Н.Н. Мазалова, Э.Г. Бобылева, 1965).
Підшкірна емфізема виявляється завдяки припухлості шкірних покривів і характерному відчуттю пастозності та крепітації
при пальпації (А.Г. Лихачев, 1967, 1981).
Крепітація зумовлюється переміщенням і
лопанням при цьому пухирців повітря (А.Г.
Лихачев, 1967, 1981).
Для запобігання підшкірній емфіземі
В.К. Трутнєв (1954), Л.Л. Фрумін і Й.М.
Розенфельд (1963), Ю.В. Мітін (1999) не
рекомендують широко зашивати шкірний
розріз. Н.А. Кустов (1969) радить рану зашивати рідкими швами. У випадку виникнення підшкірної емфіземи після накладання пов’язки В.К. Супрунов (1969), В.С. Погосов і співавтори (1976) пропонують послабити пов’язку і зняти частину швів. На
думку Ю.Б. Ісхакі і Л.Й. Кальштейна (1977),
в такій ситуації необхідно терміново зняти
частину швів чи замінити трахеоканюлю на
іншу, більшого розміру. Б.В. Єланцев (1959)
вважає, що при появі емфіземи необхідно
розпустити шви і провести пухку тампонаду. Для запобігання і усунення підшкірної
емфіземи О.О. Гладков (1973) рекомендує
зняти частину швів, затампонувати шийну
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рану великими турундами, оскільки дрібні
можуть перетворитись в сторонні тіла трахеї і бронхів. У випадку підшкірної емфіземи А.Г. Лихачов (1967, 1981) вважає за необхідне розпустити деякі шви шкірної рани
і заспокоїти кашель шляхом призначення
кодеїну, діоніну.
В деяких випадках підшкірна емфізема, що мала місце до трахеостомії, після цієї
операції може розповсюдитись на сусідні
ділянки (Я.Л. Лещинский, 1930; И.З. Рескин,
1954). Так, Я.Л. Лещинський (1930) спостерігав емфізему шиї, грудної клітки, спини і
верхніх кінцівок в результаті прориву в середостіння каверни. Після трахеостомії з
приводу стенозу гортані емфізема поширилась на обличчя, пахові ділянки і живіт. І.З.
Рескін (1954) у хворої віком 23 роки виконав
трахеостомію з приводу стенозу гортані при
наявності підшкірної емфіземи шиї і грудної
клітки, що з’явилась внаслідок отруєння
хлорпікрином. Після хірургічного втручання
емфізема охопила обличчя.
Емфізему середостіння після трахеостомії описували С.І. Фединський (1908),
М.Г. Додін (1914), Р.І. Риднік (1934), Л.А.
Бухман (1954), Navratil (1962), Н.З. Соколова (1969), Л.А. Бухман і Е.Д. Бегак (1974),
О.А. Абрамія і О.В. Курилін (1975). На емфізему середостіння після цієї операції
вказували Б.В. Єланцев (1959), Ю.В. Мітін
(1997, 1999). Дане ускладнення Ф.О. Тишко
(1978) визначав у дітей в 1,5% випадків,
Rabuzzi i Reed (1971) – у 43% хворих, Ф.Г.
Углов і співавтори (1963) – у 2 з 45 оперованих, Bergström i Diamant (1960) – у 26 з 55
дітей, О.А. Абрамія і О.В. Курилін (1975) –
у 5 з 436 трахеостомованих. Емфізема, як
правило, буває в передньому середостінні
(Б.В. Еланцев, 1959). Розповсюдження її на
середостіння є серйозним ускладненням
трахеостомії (В.К. Супрунов, 1969).
Емфізема середостіння може поєднуватись з підшкірною емфіземою (А.А. Кантор, 1957; З.Я. Тылля, 1959; А.М. Талышинский, 1960; Н.З. Соколова, 1969; Л.А. Бухман, Э.Д. Бегак, 1974). Л.А. Бухман і Е.Д.
Бегак (1974) таку локалізацію емфіземи виявили в 9 з 54 трахеостомій. Більше того,
підшкірна емфізема може призводити до
емфіземи середостіння (И.М. Розенфельд,
1954; Б.С. Преображенский и соавт., 1955;

Б.В. Еланцев, 1959; В.К. Супурунов, 1969;
А.А. Гладков, 1973; Ю.Б. Исхаки, Л.И.
Кальштейн, 1977).
Причини і механізми виникнення емфіземи середостіння після трахеостомії різні. Цьому сприяють, як вважають Stothers
(1956), Ю.Б. Ісхакі і Л.Й. Кальштейн (1977),
І.Б. Солдатов і співавтори (1977), низький
розріз трахеї, тобто низьке розташування
трахеостоми, а також відшарування передтрахеальної фасції (И.Б. Солдатов и соавт.,
1977). Появу емфіземи середостіння Bergström i Diamant (1960) пов’язували зі збільшенням негативного внутрішньогрудного
тиску в поєднанні з операційною травмою
поверхневих шарів шиї. За спостереженнями О.О. Кіцери (1996), емфізема середостіння розвивається в результаті проникнення повітря у міжфасціальні проміжки.
Діагноз емфіземи середостіння ґрунтується передусім на рентгенологічному
дослідженні (Ф.Г. Углов и соавт., 1963; О.О.
Кіцера, 1996). При появі емфіземи середостіння слід розпустити шви і провести пухку тампонаду рани (Б.В. Еланцев, 1959). Лікування таких хворих вимагає участі торакального хірурга (О.О. Кіцера, 1996). Для
запобігання емфіземі середостіння не слід
робити низький розріз трахеї і відшаровувати передтрахеальну фасцію (И.Б. Солдатов
и соавт., 1977). З метою попередження її
розвитку проводиться підшивання стінки
трахеї до шкіри кетгутовими швами. Емфізема середостіння може призвести до летального наслідку (М.Г. Додин, 1914; Б.С.
Преображенский и соавт., 1955; З.Я. Тылля,
1959).
Пневмоторакс після трахеостомії відмічали Р.І. Риднік (1934), Л.А. Бухман
(1954), О.П. Лебедєва (1956), О.А. Кантор
(1957), Reading (1958), Н.Л. Наймагон
(1963), В.А. Гаєвський (1964), Н.З. Соколова (1969), Л.А. Бухман і Е.Д. Бегак (1974) та
інші автори. Так, О.А. Абрамія і О.В. Курилін (1975) виявили спонтанний пневмоторакс у 10 з 436 оперованих. У трахеостомованих дітей пневмоторакс спостерігали В.С.
Лянде (1959) – у 3 з 16, Л.А. Бухман і Е.Д.
Бегак (1974) – у 5 з 54, Ф.О. Тишко (1978) –
в 1,7%, Rabuzzi i Reed (1971) – у 17%. Про
виникнення спонтанного пневмотораксу
після трахеостомії повідомляли також С.І.

Фединський (1908), І.М. Розенфельд (1954),
Bodea і співавтори (1961), Г.С. Трегубов і
В.В. Міль (1975), Ю.В. Мітін (1997, 1999).
Пневмоторакс частіше буває двобічним
(О.П. Лебедева, 1956; А.А. Кантор, 1957;
В.С. Лянде, 1959; В.С. Чистихин, 1974; О.А.
Абрамия, О.В. Курилин, 1975). Однобічний
пневмоторакс описали Bergström i Diamant
(1960).
Пневмоторакс може поєднуватись з
емфіземою середостіння (Л.А. Бухман,
1954; В.А. Гаевский, 1964; Л.А. Бухман,
Э.Д. Бегак, 1974; В.С. Чистихин, 1974;
Bergström, Diamant 1960). Л.А. Бухман і
Е.Д. Бегак (1974) таке поєднання відмітили
у 8 випадках з 54 трахеостомій. До пневмотораксу може призвести підшкірна емфізема (А.А. Гладков, 1973; Ю. Исхаки, Л.И.
Кальштейн, 1977; Reading, 1958). Відомі
спостереження комбінації пневмоторакса з
емфіземою середостіння і підшкірною емфіземою (А.А. Кантор, 1957; Н.Н. Мазалова,
Э.Г. Бобылева, 1965; Г.С. Трегубов, В.В.
Миль, 1975; Ю.В. Митин, 1997; Ю.В. Мітін,
1999). Д.Г. Веллєр (1964) описав випадок,
коли у 4-річного хлопчика після трахеостомії виникла емфізема середостіння і напружений пневмоторакс, а потім з’явилась
підшкірна емфізема. Поєднання пневмоторакса з підшкірною емфіземою відмічали
Reading (1958), В.С. Лянде (1959), Bodea і
співавтори (1961), В.С. Чистихін (1974).
Пневмоторакс розвивається через різні строки після трахеостомії: через 1 год
(Г.С. Трегубов, В.В. Миль,1975), 6 год (А.А.
Кантор,1957), 2 доби (Bodea et al., 1961).
Зникнення пневмоторакса спостерігалось
через 1-2 тижні після його появи (Bodea et
al., 1961).
Причини і механізми появи пневмоторакса наступні. Ю.Б. Ісхакі і Л.Й. Кальштейн (1977) вважають, що він розвивається
внаслідок розриву паріетальної плеври, легеневих альвеол чи дрібних бронхів. В.С.
Чистихін (1974) припускає, що пневмоторакс утворюється в результаті ушкодження
листків медіастинальної плеври і при нападах кашлю повітря з трахеостомічного
отвору може проникати в плевральну порожнину. Його виникнення Bodea і співавтори
(1961) пов’язували з наростанням внутрішньолегеневого тиску при раптовому закрит85

ті трахеоканюлі плівкою чи стороннім тілом
з наступним надривом плеври на рівні легеневої альвеоли. За спостереженнями І.Б.
Солдатова і співавторів (1977), до пневмотораксу може призвести низький розріз трахеї і відшарування передтрахеальної фасції.
На думку О.О. Кіцери (1996), пневмоторакс
є наслідком ураження паріетальної плеври у
випадку надто низької трахеостомії, особливо за умови високого положення верхівок
легенів (частіше у дітей).
Для встановлення діагнозу пневмотораксу важливе значення має рентгенологічне дослідження (О.О. Кіцера, 1996). При
його появі необхідно негайно розпустити
шви навколо трахеоканюлі (А.А. Кантор,
1957). Найкращим методом терапії є відсмоктування повітря з плевральної порожнини (В.А. Гаевский, 1964). Лікування при
пневмотораксі, як і при емфіземі середостіння, вимагає участі торакального хірурга
(О.О. Кіцера, 1996). Для попередження виникнення пневмоторакса рекомендується не
робити розріз трахеї надто низько, відшаровувати передтрахеальну фасцію (И.Б. Солдатов и соавт., 1977), не зовсім щільно зашивати рану після трахеостомії, уникати
інфікування і кашлю (А.А. Кантор, 1957).
Запобігає пневмотораксу підшивання стінки
трахеї до шкіри кетгутовими швами (И.Б.
Солдатов и соавт., 1977). Г.Г. Островський
(1974) спостерігав проникнення повітря з
грудної порожнини в черевну (пневмоперитонеум) і перикард (пневмоперикардіум)
після трахеостомії у 9-місячної дитини.
Можливі летальні наслідки в ранній
післяопераційний період. Їх описали багато
авторів (Я.Д. Миссионжник, 1927; С.Г.
Блох, 1940; З.Я. Тылля, 1959; И.П. Енин,
1963; В.А. Гаевский, 1964; В.Р. Чистякова,
1964; В.И. Лященко, 1967; М.Н. Горфинкель, 1968; Schlemmer, 1923, и др.). За даними літератури (Е.Я. Гиндес, 1902; С.И.
Федынский, 1908; М.Г. Додин, 1914; А.М.
Тарнопольский, 1961; Mc Govern et al.,
1971), летальність після трахеостомії складає від 3 до 47%. За спостереженнями В.С.
Васильєва (1934), частота летальних наслідків у оперованих з приводу дифтерійних
стенозів складає 23%.
Найчастішою причиною смерті в ранній післяопераційний період є кровотеча
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(Я.Д. Миссионжник, 1927; А.А. Акимов,
1935; Э.Д. Костин, 1960; Д.А. Арапов, Ю.В.
Исаков, 1964; М.Н. Горфинкель, 1968; И.Н.
Тумарцов, 1971). Смертельна кровотеча буває в результаті травмування трахеоканюлею передньої стінки трахеї з ушкодженням
розташованої високо безіменної артерії
(Я.Д. Миссионжник, 1927; А.А. Акимов,
1935; М.Н. Горфинкель, 1968; Ф.А. Тышко,
1978), в результаті пролежня в ділянці плечо-головного стовбура на місці стикання
його з трахеоканюлею (И.Н. Тумарцов,
1971) або внаслідок гангрени країв трахеостомічного отвору, некрозу стінок вен (Э.Д.
Костин, 1960).
Летальні наслідки також можуть бути
викликані емфіземою середостіння (М.Г.
Додин, 1914; Б.С. Преображенский и соавт.,
1955; З.Я. Тылля, 1959), пневмотораксом
(В.А. Гаевский, 1964), випадінням трахеоканюлі (В.А. Дунаевский и соавт., 1973),
аспіраційною асфіксією в результаті масивної кровотечі (А.М. Тарнопольский, 1961),
фібринозно-гнійним, фібринозним і виразковим трахеобронхітом (В.Р. Чистякова,
1964; В.И. Лященко, 1967; Д.Г. Веллер, Л.С.
Гончарова, 1969), пневмонією (Glas, 1939;
С.Г. Блох, 1940; Д.Г. Веллер, Л.С. Гончарова, 1969; Reading, 1958), тромбозом яремної
вени (Schlemmer, 1923). Н.В. Воскресенський (1926) описав випадок смертельного
ускладнення післяопераційного періоду у
трахеостомованого хворого, який полягав у
виділенні каменів (бронхолітів). Т.І. Бєгунова (1964) спостерігала хвору, 50 років, з
агранулоцитозом, яка загинула після трахеостомії з приводу стенозу гортані.
Таким чином, в ранній період після
трахеостомії можуть бути різні ускладнення. Ранніми з них являються: кровотеча; медіастиніт; ателектаз легені; трахеїт; ендобронхіт; різні форми трахеобронхіту; ларинготрахеобронхіт; різні форми пневмонії;
сепсис; подразнення шкіри на шиї; обтурація трахеї згустками крові, слизу, харкотинням, кірками; обструкція просвіту бронхів
слизом і кірками; розвиток трахеостравохідної нориці; зісковзування гумової
манжетки з трахеоканюлі, що призначалась
для обтурації трахеї, і попадання її в трахею; попадання кінця інтубаційної трубки,
призначеної для штучного дихання, в бронх

базальних сегментів і в результаті цього виключення легені з дихання; вихід трахеоканюлі з трахеї і попадання її кінця в оточуючі тканини чи під шкіру; підшкірна емфізема; емфізема середостіння, пневмоторакс,
пневмоперитонеум;
пневмоперикардіум.
Після трахеостомії нерідко відмічаються
летальні наслідки, зумовлені різними етіологічними факторами. Про ці ускладнення і

смертельні наслідки треба пам’ятати практикуючим лікарям (отоларингологам, хірургам ) і приймати запобіжні заходи.
Технічно правильно проведена трахеостомія, правильний вибір розміру трахеоканюлі і ретельний післяопераційний догляд дозволяють попередити розвиток ранніх післяопераційних ускладнень (М.Н. Бернадская, 1977).
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