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Трахеостомія досить часто застосовується в оториноларингології як при стенозі
гортані (В.К. Трутнев, 1954; Д.И. Тарасов,
1965; Н.С. Короткевич, 1970; А.А. Гладков,
1973; Л.А. Бухман, Э.Д. Бегак, 1974; Ф.А.
Тышко, 1978, и др. ), так і при ларингектомії (Г.А. Фейгин и соавт., 1969; Г.А. Фейгин, 1978; Г.А. Фейгин, М.М. Кадыров,
1981; Г.И. Чиж, 2000). Як і при кожному
хірургічному втручанні, при трахеостомії
можуть виникати ускладнення, які бувають
під час операції (Г.С. Протасевич і співавт.,
2000), ранні (Н.З. Соколова, 1969; Л.А. Бухман, Э.Д. Бегак, 1974; Ф.А. Тышко, 1978, и
др.) і пізні післяопераційні (Н.Н. Протасьев,
1913; Н.А. Ильяшенко, 1923; З.Д. Константинова, 1968; Н.З. Соколова, 1969;
З.Н. Айтаков и соавт., 1976; Ф.А. Тышко,
1978; В.В. Гардыга, 1982, и др.). Ускладнення під час операції наведені в раніше
опублікованій роботі (Г.С. Протасевич і
співавт., 2000). Огляд літератури щодо ранніх ускладнень трахеостомії надрукований в
„Журналі вушних, носових і горлових хвороб” у 2006 р. (№3). Метою даної оглядової
роботи є аналіз літератури про пізні ускладнення цієї операції.
До пізніх ускладнень трахеостомії
Н.З. Соколова (1969) відносить пізні кровотечі і утруднення при деканюляції, Ф.О.
Тишко (1978) – хондроперихондрит півкілець трахеї і перснеподібного хряща, частковий некроз півкілець трахеї і слизової
оболонки, запальний інфільтрат тканин шиї
і келоїдні рубці, пізні арозивні кровотечі з
великих судин шиї, розростання грануляцій
і рубців, трахеомаляцію. Однак до нинішнього часу пізніх ускладнень трахеостомії
описано значно більше.
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Небезпечним ускладненням в пізній
післяопераційний період є арозивна кровотеча, причиною якої можуть бути пролежні
на рівні нижнього кінця трахеоканюлі (Л.Г.
Смирнова, 1969; А.А. Гладков, 1973; Л.А.
Бухман, Э.Д. Бегак, 1974; Ю.Б. Исхаки, Л.И.
Кальштейн, 1977; Jehmlich, Kornmesser,
1976) чи зігнутої частини канюлі (Mayer,
1956), арозія стінки великих судин (Б.В.
Еланцев, 1959; И.П. Енин, 1963; М.Н. Горфинкель, 1968; Е. Тэодорович, Б. НавроцкаЯрошова, 1971; С.Б. Шахсуварян, 1983;
Mayer, 1956; А. Gnanapragasam, 1975), пролежень стінки трахеї, який з’єднується з
безіменною артерією (Е. Тэодорович, Б. Навроцка-Ярошова, 1971), нагноєння трахеальної рани (М.Н. Горфинкель, 1968; Я.Ф.
Фот, 1988), грануляції в трахеї навколо трахеоканюлі (З.А. Акопян, 1966), фістула, що
з’єднує безіменну артерію з трахеєю
(Weissman, 1974), отвір в стінці безіменної
артерії на рівні надто низько розташованої
трахеостоми (Тэодорович, Б. НавроцкаЯрошова, 1971), запальні явища в оточуючих трахеостому тканинах (С.Б. Шахсуварян, 1983). Кровотеча буває з плечоголовної
артерії, дуги аорти, загальної сонної артерії,
нижньої щитоподібної артерії (В.К. Трутнев, 1954; И.П. Енин, 1963; Л.Г. Смирнова,
1969; Н.З. Соколова, 1969; Л.А. Бухман,
Э.Д. Бегак, 1974; Ф.А. Тышко, 1978; Я.Ф.
Фот, 1988; Mayer, 1956; Weissman, 1974;
Gnanapragasam,1975).
Пізні кровотечі з великих судин шиї
Ф.О. Тишко (1978) відмітив в 0,2 % випадків у дітей, Л.А. Бухман і Е.Д. Бегак (1974)
– у 1 з 54 трахеостомованих дітей, Є. Теодорович і Б. Навроцька-Ярошова (1971) – у
4 з 56, С.Б. Шахсуварян (1983) – в 1 спосте-

реженні на 227 термінових трахеостомій.
Кровотеча може виникнути в різні строки
після операції (М.Н. Горфинкель, 1968; Л.Г.
Смирнова, 1969; Н.З. Соколова, 1969; Е. Теодорович, Б. Навроцка-Ярошова, 1971; Я.Ф.
Фот, 1988; Weissman, 1974; Gnanapragasam,
1975). Так, Є. Теодорович і Б. НавроцькаЯрошова (1971) спостерігали кровотечу на
4, 7 і 11-й день, М.Н. Горфінкель (1968) – на
4 і 25, Я.Ф. Фот (1988) – на 6-й, Н.З. Соколова (1969) і Gnanapragasam (1975) – на 13й, Л.Г. Смирнова (1969) – на 40-й день після
трахеостомії. Weissman (1974) відмітив кровотечу через 18 міс після такого втручання.
На пізні арозивні кровотечі після цієї операції вказували також інші автори (Ю.В.
Митин, 1997). Зупинку кровотечі проводять
за допомогою перев’язки кровоточивих судин (Б.В. Еланцев, 1959; Weissman, 1974).
Кровотеча може закінчитись летально. Такі
випадки описали Mayer (1956), І.П. Єнін
(1963), М.Н. Горфінкель (1968), Н.З. Соколова (1969), Є. Теодорович і Б. НавроцькаЯрошова (1971), Gnanapragasam (1975), С.Б.
Шахсуварян (1983), Я.Ф. Фот (1988).
В пізній післяопераційний період може з’явитись підшкірна емфізема, емфізема
середостіння, пневмоторакс. О.А. Кантор
(1957) повідомив про випадок, коли через 5
днів після трахеостомії (через 12 г після закриття трахеостоми двома скобками Мішеля) виникла підшкірна емфізема, емфізема
середостіння і двобічний пневмоторакс. З.Д.
Константинова (1968) виявила підшкірну
емфізему і двобічний пневмоторакс через 7
днів після деканюляції.
Навколо трахеостоми можуть розвиватись запальні процеси. Виражене запалення в ділянці трахеостомної рани відмітив
Н.А. Кустов (1969) у 3 осіб. Gnanapragasam
(1975) спостерігав на 5-й день після трахеостомії гнійний запальний процес в ділянці
трахеостоми. Нагноєння трахеальної рани
зустрічали М.Н. Горфінкель (1968), Я.Ф.
Фот (1988). А.А. Балябін (1967) при 76 трахеостоміях в 6 випадках визначав навколо
трахеального отвору гнійний паратрахеїт у
вигляді гнійних затьоків глибиною до 1-1,5
см. В одному спостереженні до гнійного
процесу була залучена зовнішня сонна артерія на рівні трахеостомічного отвору. Є.
Теодорович і Б. Навроцька-Ярошова (1971)

виявили у 1 хворого дифузне запалення
м’яких тканин шиї після трахеостомії. Є.Д.
Бондаренко (1954) на 5-й день після операції спостерігала газову флегмону шиї. Нерідко навколо трахеостоми виникає бешихове
запалення (Н.А. Паутов, 1934). Трахеостомія може ускладнитись запальним інфільтратом тканин шиї і келоїдними рубцями.
Ф.О. Тишко (1978) такі ускладнення відмічав у 3,7 % дітей, що перенесли трахеостомію. Травалий тиск трахеоканюлі на шкіру
іноді викликає її некроз, в результаті чого
можуть залишитись грубі стягуючі рубці
(Н.Я. Прокопьев и соавт., 1973). Крайовий
некроз трахеостомічного отвору описав Е.Д.
Костін (1960).
Механічний тиск трахеоканюлі часто
призводить до набряку, мікроабсцесів, некрозу слизової оболонки трахеї. Це сприяє
розвитку перихондриту і хондриту її півкілець, що в подальшому може супроводжуватись їх розсмоктуванням, внаслідок чого
позбавлена жорсткої основи трахея спадається і дихання стає утрудненим (К.Д. Миразизов, В.П. Осипов, 1977). На перихондрит півкілець трахеї і перснеподібного хряща після трахеостомії вказували Б.В. Єланцев (1959), Д.І. Тарасов (1969), Є.Н. Мишкін
(1970).
Дане ускладнення відмічено у 0,9 %
оперованих дітей (Ф.А. Тышко, 1978). Хронічний перихондрит хрящів гортані зі стенозом підголосової порожнини М.І. Кузін і
співавтори (1971) виявили у 1 хворого із 134
трахеостомованих. Для профілактики перихондриту гортані в післяопераційний період
призначаються антибіотики та інші протизапальні засоби (А.А. Лайко, 1998).
До пізніх ускладнень трахеостомії відноситься некроз хрящів гортані, частковий
некроз півкілець трахеї і слизової оболонки.
М.І. Кузін і співавтори (1971) описали 1 випадок некрозу хрящів гортані на 134 трахеостомії. Ф.О. Тишко (1978) спостерігав частковий некроз півкілець і слизової оболонки
трахеї у 9,8 % дітей, у яких виконувалась
трахеостомія. Н.З. Соколова (1969) повідомила про некроз загальної сонної артерії.
Нерідко трахеостомія ускладнюється
пролежнями передньої стінки трахеї на рівні нижнього кінця трахеоканюлі (Б.В. Еланцев, 1959; А.А. Гладков,1973; Л.А. Бухман,
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Э.Д. Бегак, 1974; Ю.Б. Исхаки, Л.И. Кальштейн, 1977; Jehmlich, Kornmesser, 1976 ). Кінець канюлі може спричиняти пролежні і
прилеглих до неї кровоносних судин (А.А.
Гладков, 1973). Можлива їх поява на рівні
зігнутої частини трахеоканюлі (Mayer,
1956). При пролежнях трахеї може сформуватися трахео-стравохідна нориця (Н.С. Короткевич, 1970). Пролежні виникають в результаті тиску трахеоканюлі (Б.В. Еланцев,
1959; Н.С. Короткевич, 1970; А.А. Гладков,
1973; Ю.Б. Исхаки, Л.И. Кальштейн, 1977),
неправильного її положення і розмірів (Б.В.
Еланцев, 1959; А.А. Гладков, 1973; Ю.Б.
Исхаки, Л.И. Кальштейн, 1977). В цих випадках слід замінити канюлю більш придатною (Ю.Б. Исхаки, Л.И. Кальштейн, 1977).
Для попередження розвитку таких ускладнень необхідно слідкувати за станом трахеї і
при необхідності замінити трахеоканюлю
іншою, меншого діаметру (А.А. Гладков,
1973). Reading (1958) спостерігав виразкування слизової оболонки задньої стінки трахеї на рівні трахеоканюлі.
Після трахеостомії можуть виникати
інфільтрати підголосової порожнини. Звичайно вони з’являються в результаті тривалого подразнення її слизової оболонки верхнім відділом трахеоканюлі і внаслідок існуючого перихондриту перснеподібного
хряща (Д.И. Тарасов, 1969). Від тиску трахеоканюлі, неправильно підібраної для хворого, в трахеї виникають грануляції (Б.В.
Еланцев, 1959). Вони можуть утворюватись
також на краях трахеостоми (Broeckaert,
1914), навколо неї, особливо з внутрішнього
її боку (З.А. Акопян, 1966; Д.И. Тарасов,
1969), а також в трахеї на рівні нижнього
кінця трахеоканюлі (З.А. Акопян, 1966; Д.И.
Тарасов, 1969; Э.А. Цветков, 1989;
Broeckaert,
1914).
Грануляції,
що
з’являються після трахеостомії в трахеї, локалізуються в ділянці передньої її стінки
(Э.А. Цветков, 1989) або навколо трахеоканюлі (З.А. Акопян, 1966). Грануляційну
тканину в ділянці трахеостоми Hawkins i
Williams (1976) виявили в 1 випадку на 73
трахеостомії.
А.Б. Генкін (1941) і Н.З. Соколова
(1969) спостерігали грануляції в підголосовій порожнині. Вони виникають від подразнення трахеоканюлею (А.Б. Генкин, 1941).
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А.Я. Галебський (1912) видалив грануляції і
поліп з-під лівої голосової складки у дитини, раніше трахеостомованої. Hughes і співавтори (1971) описали випадок, коли у дитини через 4 міс після трахеостомії в підголосовій порожнині з’явилась грануляційна
тканина, що росла з верхньої губи трахеостоми і згорнулась в трубку.
До пізніх ускладнень трахеостомії
відносять посттрахеостомічну гранульому.
О.А. Євдощенко (1972) виявила гранульому
трахеї в одному випадку. Е.А. Цвєтков
(1989) описав дитину у віці 2 роки 4 міс з
посттрахеостомічною гранульомою на довгій ніжці. Автор допускає, що виникнення
гранульоми в цьому випадку, вірогідно,
пов’язано з високою трахеостомією, при
якій була ушкоджена дуга перснеподібного
хряща.
Після трахеостомії може утворитись
шпора (Н.А. Ильяшенко, 1923). Для запобігання цьому ускладненню при операції слід
вирізати два півмісяці на краях трахеї (Н.А.
Ильяшенко, 1923). Adams (1961) описав випадок закупорки трахеї ендотрахеальним
келоїдом, що з’явився після трахеостомії,
проведеної з приводу природженого недорозвитку гортані. При тривалому носінні
трахеоканюлі шкіра розповсюджується в
глибину трахеї. А. Джумабаєв (1959) наводив таке спостереження у хлопчика віком
15 років, який протягом 13 років перед цим
був трахеостомований з приводу стенозу
гортані. З.Н. Айтаков і співавтори (1976)
повідомляли про виникнення раку шкіри в
ділянці рубців трахеостоми у дитини віком
6 ½ років.
Після трахеостомії буває закриття
трахеостоми згустками слизу, густою слизово-гнійною масою, що може призвести до
асфіксії. Hawkins i Williams (1976) закупорювання трахеоканюлі відмітили при 8 з 73
трахеостомій. М.І. Федоров (1962) виявив
закупорювання
трахеоканюлі
слизовогнійною масою у хворого віком 50 років,
який на протязі 5 років користувався трахеоканюлею. Ф.Г. Углов і співавтори (1963)
спостерігали закупорювання трахеоканюлі у
2 з 45 оперованих. В одному випадку причиною його був кільцеподібний корок в
просвіті внутрішньої канюлі, в іншому –
біля кінця зовнішньої канюлі. З пізніх

ускладнень трахеостомії описані також набряк слизової оболонки підголосової порожнини гортані (Е.А. Евдощенко, 1972), підскладковий ларингіт (Н.А. Кустов, 1969),
аерофобія (Л.А. Бухман, Э.Д. Бегак, 1974),
гостре розширення шлунку (Н.А. Кустов,
1969). В.Д. Соколов (1912) відмітив абсцес
легенів, який утворився через 1 міс після
трахеостомії, Н.З. Соколова (1969) – парез
м’яза, що розширює голосову щілину.
До пізніх ускладнень трахеостомії
можна віднести попадання стороннього тіла
в трахеостому (М.И. Федоров, 1962).
Одним з пізніх ускладнень трахеостомії є потрапляння уламків трахеоканюлі в
нижні дихальні шляхи. Таке стороннє тіло в
трахеї знаходили І.П. Кутєпов (1924), А.Н.
Великорецький (1925), А.Г. Лихачов (1928),
Г.Н. Блох і С.В. Долженко (1948). Уламок
трахеоканюлі в якості стороннього тіла
бронха описали І.С. Брод (1914), Я.Б. Каплан (1926), Д.А. Ескін (1928), М.С. Розенблат (1928), Л.Н. Липкін (1931), А.Я. Брук
(1937). І.І. Венделовський і Л.Г. Розенфельд
(1973) спостерігали за хворим, 50 років, з
трахеостомою в лівому бронху, у якого безсимптомно знаходилась трахеоканюля на
протязі 3 років. Він її „загубив” в стані алкогольного сп’яніння. Через 3 роки з’явився
біль в грудях; при рентгенологічному обстеженні виявлено стороннє тіло в бронху.
М.С. Гофман (1903, 1903) описав випадок
тривалого (10,5 міс) перебування трахеоканюлі в бронхіальній системі без заподіяння
пацієнту шкоди: канюля була в лівому бронху, але при сильному кашлі, що тривав 3
год, перемістилась в правий. Уламки трахеоканюлі в нижніх дихальних шляхах виявлялись й іншими авторами (А.С. Деленс,
1909, 1911; И.С. Гешелин, 1915; А.И. Осетров, 1924; С.Г. Сурукчи, 1927). Подібні випадки зустрічаються при тривалому носінні
трахеоканюлі без її заміни, що є дуже небезпечним. Ми (Г.С. Протасевич) одного
разу виявили таке стороннє тіло, як піпетка,
в правому бронху у чоловіка, 59 років, зі
стійкою трахеостомою, накладеною при ларингектомії. Він піпеткою уводив в трахею
фізіологічний розчин. Під час однієї з таких
процедур піпетка вислизнула з пальців і попала в бронх. Видалено її було за допомогою нижньої трахеобронхоскопії.

При наявності трахеоканюлі можливе
вторинне інфікування рани, в результаті чого наступає розходження швів і вторинне її
заживлення з утворенням грубих рубців.
При цьому просвіт трахеостоми значно
звужується, що призводить до гіповентиляції легенів і наростання дихальної недостатності (Ашур Набиль Исхак, 2000).
До пізніх ускладнень трахеостомії
відноситься також рубцевий стеноз гортані.
Дане ускладнення спостерігали А.Я. Галебський (1912), Н.Н. Протасьєв (1913), Л.А.
Зарицький (1960), Van Eyck i De Clerq
(1961), Є.Н. Мишкін (1969, 1970), О.А. Євдощенко (1972), Д.Г. Чирешкін і співавтори
(1988) та інші автори. За статистичними даними, при виконанні верхньої трахеостомії
в 9 % випадків відмічається стійке звуження
гортані, а при нижній – тільки в 1 % (Д.И.
Зимонт, 1948). Д.Й. Зімонт (1948), В.К. Трутнєв (1954), М.Н. Бернадська (1977), Ф.О.
Тишко (1978) вважають доцільним застосовувати в дитячій практиці нижню трахеостомію. Стеноз трахеї, пов’язаний з трахеостомією, відмічали Д.І. Тарасов (1965), М.І.
Перельман (1972), В.Г. Зенгер і А.Н. Насєдкін (1991), Н.В. Завадський і Є.А. Завадська
(2005).
Рубцеві стенози можуть розвиватись в
підголосовій порожнині гортані (Л.А. Зарицкий, 1960; Д.И. Тарасов, 1969; Debain et al.,
1970), над трахеостомою (П.Л. Мануйлов,
1927; Н.А. Кустов, 1969; Е.А. Евдощенко,
1972; Demaldent, 1970), на рівні нижнього
кінця трахеоканюлі чи нижче нього (Д.И.
Тарасов, 1969; Е.А. Евдощенко, 1972; Д.Г.
Чирешкин и соавт., 1988).
Рубцеві зміни можуть бути незначними (Д.Г. Чирешкин и соавт., 1988) і великими (И.А. Рожинская и соавт, 1977), аж до
облітерації великої ділянки трахеї (В.В. Гардига, 1982). Розрізняють стенози циркулярні (Demaldent, 1970) і діафрагмального
типу (П.Л. Мануйлов, 1927). Д.Г. Чирешкін
і співавтори (1988) у 1/6 хворих відмітили
невеликі рубцеві зміни трахеї на рівні нижнього кінця трахеоканюлі, які лише трошки
звужували трахею в цьому відділі. В.В. Гардига (1982) обстежував пацієнта з облітерацією великої ділянки трахеї. О. Іванов
(1910) описав випадок низхідного стенозу
дихальних шляхів у хворої 40 років, яка за 6
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років до того перенесла трахеостомію. П.Л.
Мануйлов (1927) у обстеженого віком 20
років з трахеальним стенозом діафрагмального типу, якому за 12 років до того була
проведена трахеостомія, знайшов на 4 см
нижче голосової щілини отвір діаметром
біля 2 мм, оточений складкою рубцевої тканини, що ніби нагадував другу голосову щілину, більш глибоку.
Рубцеві стенози гортані і трахеї виникають в результаті перихондриту перснеподібного хряща, внаслідок його розтину під
час операції (Б.В. Еланцев, 1959; Л.А. Зарицкий, 1960) чи тиску трахеоканюлі на його
нижній край (Б.В. Еланцев, 1959).
Нижні стенози трахеї представляють
серйозне ускладнення після деканюляції
хворого (Mounier-Kuhn et al., 1964). Рубцеві
зміни трахеї можуть бути зумовлені зміщенням її стінок трахеоканюлею чи травмуванням кінцем канюлі (Е.А. Евдощенко,
1972). Однією з причин виникнення стенозів є ушкодження трахеї трахеоканюлею
(Кornmesser, 1972). Грубе рубцювання і деформація просвіту трахеї бувають в результаті гострого запального процесу в оперованій ділянці (И.А. Рожинская и соавт.,
1976). Серед причин стенозів трахеї
Mounier-Kuhn і співавтори (1964) називають
загальні (трофіка тканин) і місцеві (механічна дія трахеоканюлі). Debain і співавтори
(1970) відмічають, що розвитку стенозів
підголосової порожнини сприяє вторинна
трахеостомія, проведена після інтубації.
Найчастішим ускладненням стійкого стенозу трахеї є хронічний трахеобронхіт. Тривалий перебіг бронхіту може викликати розвиток неспецифічної хронічної пневмонії
(Е.Н. Мышкин,1970).
Лікування пацієнтів з рубцевим стенозом гортані і трахеї після трахеостомії представляє великі труднощі. Стенози трахеї
тим важче піддаються терапії, чим нижче
була проведена трахеостомія (Mounier-Kuhn
et al., 1964).
В попередженні розвитку рубцевих
стенозів велике значення має ретельний
підбір трахеоканюлі, постійний нагляд за
станом рани, видалення надлишкових грануляцій і ділянок уражених хрящів (Б.В.
Еланцев,1959). Діаметр металічної канюлі
при трахеостомії повинен бути не більше ⅔
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діаметра трахеї. В цьому випадку ушкодження трахеї невелике і небезпека виникнення стенозу мінімальна (Кornmesser,
1972). Mounier-Kuhn і співавтори (1964)
вважають, що з метою профілактики стенозів слід перевіряти стан трахеї, міняти довжину канюлі, її згин.
Близько до рубцевих стенозів стоїть
своєрідний вид патології, зумовленої западанням верхнього краю трахеостоми в трахею. Це трапляється в результаті тривалого
тиску згину трахеоканюлі на м’які тканини,
що утворюють трахеостому (Д.И. Тарасов,
1969). Тяжким і рідкісним ускладненням
трахеостомії є дискінезія грудного відділу
трахеї. В.В. Гардига (1982) навів спостереження, коли у хворого 67 років виникла дискінезія грудного відділу трахеї і облітерація її великої ділянки. В розвитку дискінезії
трахеї, зазначає автор, очевидно, зіграла
роль значна травма під час трахеостомії, а
також обструкція бронхів в результаті частого попадання в них крові та інфікування.
До пізніх ускладнень трахеостомії
відноситься поява синехій між голосовими
складками, котра, як і підскладкові стенози,
виникають при вторинній трахеостомії,
проведеній після інтубації (Debain et al.,
1970). Серед пізніх ускладнень трахеостомії
рідко спостерігається трахеомаляція. Зазначене ускладнення Ф.О. Тишко (1978) виявив
у 0,3 % оперованих дітей.
Після трахеостомії в ряді випадків
може бути утруднена деканюляція. Вона
утруднюється після верхньої і середньої
трахеостомії, особливо у дітей (Н.З. Соколова, 1969; Ф.А. Тышко, 1978). За даними
Ф.О. Тишка (1978), у 29 з 42 дітей з хронічними стенозами гортані і трахеї причиною
хронічного канюленосійства була верхня і
середня трахеостомія. Серед причин, що
утруднюють деканюляцію, О.А. Євдощенко
(1972) назвала фібринозний ларинготрахеобронхіт, набряк слизової оболонки підголосової порожнини, деформацію трахеї вище
трахеостоми, рубцеву деформацію трахеї
нижче трахеостоми, грануляції трахеї, ларингостомію, „страх” перед деканюляцією.
Тривале канюленосійство, за Д.І. Тарасовим
(1969), зумовлюють рубцеві стенози гортані
і трахеї; западання верхнього краю трахеостоми в трахею; природжені мембрани гор-

тані; інфільтрати підголосової порожнини;
грануляції навколо трахеостоми, особливо з
її внутрішнього боку, а також в трахеї на
рівні нижнього кінця трахеоканюлі. Основними факторами, що викликають тривале
канюленосійство, є рубцеві стенози гортані
і трахеї (Е.Н. Мышкин, 1969; Д.И. Тарасов,
1969; Д.Г. Чирешкин и соавт., 1988), деформації трахеї після трахеостомії (Е.А. Евдощенко, 1972), велика кількість гнійного харкотиння (Д.Г. Чирешкин и соавт., 1988). За
даними Д.І. Тарасова (1969), рубцеві стенози гортані і трахеї спричинили тривале канюленосійство в 52 % випадків. О.А. Євдощенко (1972) деформацію трахеї після трахеостомії, як причину тривалого канюленосійства, відмітила у 10 з 16 дітей-канюленосіїв. За спостереженнями Д.Г. Чирешкіна
і співавторів (1988), утруднення деканюляції у 13 дітей було обумовлене великою кількістю гнійного харкотиння. А.Б. Генкін
(1941) спостерігав утруднену деканюляцію
при грануляційному стенозі гортані.
Чітко виконана трахеостомія з уведенням адекватної за розмірами термопластичної трахеоканюлі сприяє більш легкому
здійсненню деканюляції (Д.Г. Чирешкін и
соавт., 1988). Для успіху деканюляції при
гострих інфекційних стенозах гортані у дітей необхідно подовжити строк проведення
деканюляції – не раніше 5-6-го дня після
трахеостомії (С.С. Гецельд, 1958).
Хворі, що перенесли трахеостомію,
стають канюленосіями на різний період –
від декількох діб до декількох років чи пожиттєво (Ашур Набиль Исхак, 2002). Ось
чому особливо актуальною стає проблема
звільнення пацієнтів від постійного канюленосійства і пов’язаних з ним ускладнень.
Вирішенням цієї проблеми може стати формування функціонально стійкої трахеостоми, тобто такої, просвіт якої на протязі тривалого часу не звужується, забезпечуючи
трахеостомованому адекватне дихання
(Ашур Набиль Исхак, 2002). Розроблені
методики формування стійкої безканюльної
трахеостоми (Г.А. Фейгин и соавт., 1969;
Г.А. Фейгин, 1978; Г.А. Фейгин, М.М. Кадыров, 1981, 1981; Г.И. Чиж, 2000; К.Г. Селезнев и соавт., 2002, 2002), які забезпечують добрий клінічний ефект в 84,96 % випадків (К.Г. Селезнев и соавт., 2002).

Дихання через стійку трахеостому,
хоча і погіршується порівняно з нормальним, але при цьому характеризується значно меншими змінами обструктивного характеру, ніж через трахеоканюлю за цей же
час (Ашур Набиль Исхак, 2002).
В пізній період після трахеостомії
можливі також летальні наслідки. Їх описали О. Іванов (1910), Mayer (1956), М.І. Федоров (1962), І.П. Єнін (1963), М.Н. Горфінкель (1968), Л.Г. Смирнова (1969), М.І. Кузін і співавтори (1971), Є. Теодорович і Б.
Навроцька-Ярошова (1971), Hughes і співавтори (1971), Gnanapragasam (1975), С.Б.
Шахсуварян (1983). Причинами летальності
у пізній післяопераційний період бувають
такі: арозивна кровотеча з великих судин
шиї (И.П. Енин, 1963; М.Н. Горфинкель,
1968; Л.Г. Смирнова, 1969; Є. Теодорович,
Б. Навроцька-Ярошова, 1971; С.Б. Шахсуварян, 1983; Mayer, 1956; Gnanapragasam,
1975), некроз хрящів гортані (М.И. Кузин и
соавт., 1971), звуження підголосової порожнини гортані чи просвіту трахеї грануляційною тканиною (Hughes et al., 1971), рубцевий стеноз дихальних шляхів (А. Иванов,
1910), асфіксія в результаті закупорки трахеоканюлі густою слизово-гнійною масою
(М.И. Федоров, 1962), асфіксія в результаті
попадання стороннього тіла в трахеостому
(М.И. Федоров, 1962). Так, Mayer (1956)
описав випадок смертельної кровотечі з безіменної артерії як результат утворення пролежня від тиску зігнутої частини трахеоканюлі при дуже низько розташованій трахеостомі. М.Н. Горфінкель (1968) спостерігав
смертельну кровотечу з безіменної артерії
після нижньої трахеостомії у 2 дітей (1 рік 6
міс і 10 років). В першому випадку масивна
кровотеча виникла через 25 днів після трахеостоміїї під час кашлю, в другому – на 4-у
добу під час сну. Л.Г. Смирнова (1969) відмітила кровотечу з безіменної артерії на 40й день після трахеостомії у пацієнтки віком
36 років. Є. Теодорович і Б. НавроцькаЯрошова (1971) зареєстрували смертельні
кровотечі у 4 осіб на 4-11-й день після трахеостомії, причинами яких були: пролежень
стінки трахеї, який сполучався з безіменною
артерією; розпад некротичних тканин навколо трахеостоми; невеликий отвір в стінці
безіменної артерії на рівні надто низько
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розташованої трахеостоми. Gnanapragasam
(1975) повідомив про випадок смертельної
кровотечі з безіменної артерії у хворого 43
років, яка виникла на 13-й день після трахеостомії на фоні нападу бронхіальної астми.
На аутопсії знайдена фістула, що підходила
до безіменної артерії, і геморагічний некроз
всіх шарів стінки артерії. С.Б. Шахсуварян
(1983) відмітив смертельну кровотечу після
трахеостомії у жінки віком 57 років, що була зумовлена двома факторами – неоформленою трахеостомою з наступним розвитком запальних явищ в оточуючих її тканинах і променевою терапією, проведеною в
лікувальній дозі, оскільки вона була здійснена зразу після трахеостомії, до повної ліквідації запальних явищ навколо трахеостоми. Hughes і співавтори (1971) спостерігали смертельну кровотечу у дитини через 6
міс після трахеостомії (трахеостомія була
зроблена через 15 днів після народження).
На аутопсії знайдена грануляційна тканина
в підголосовій порожнині, що росла з верхньої губи трахеостоми і була згорнута трубкою, внутрішня поверхня якої вкрита епідермісом. М.І. Федоров (1962) описав два випадки раптової смерті після трахеостомії. В
одному з них у дівчинки 5 років смерть наступила від асфіксії, аналогічної утопленню: дівчинка ввела ягоду малини в трахеоканюлю, а мати, щоб врятувати дитину, почала промивати трахеостому і влила туди
півсклянки води. В другому випадку хворий, 50 років, який на протязі 5 років користувався трахеоканюлею, помер від асфіксії,
зумовленої закупоркою просвіту канюлі густою слизово-гнійною масою.
Таким чином, після трахеостомії можуть бути різноманітні пізні ускладнення:
арозивна кровотеча; підшкірна емфізема;
емфізема середостіння; пневмоторакс; запалення навколо трахеостоми; гнійний паратрахеїт; дифузне запалення м’яких тканин
шиї; залучення в гнійний процес зовнішньої
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