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Загальновідомо, що наслідки різнома-
нітних дегенеративних уражень нервово-
м’язового апарату гортані, які трансформу-
ються у недостатню фонаційну аддукцію 
голосових складок, неминуче спричиняють 
стійкі порушення якості голосу, що 
об’єднані під назвою “органічні дисфонії”. 
Також доведено, що саме реконструктивно-
відновлювальний напрямок оперативного 
лікування при стійких органічних дисфоні-
ях, орієнтований на комплексну корекцію 
патологічного голосоутворення, може за-
безпечити оптимальний рівень функціона-
льної реабілітації даної категорії хворих 
(Г.Ф. Иванченко, 1992; Ю.С. Василенко, 
2002). 

У світовій фаховій літературі існує 
велика кількість наукових праць, оригіналь-
них пропозицій та спостережень, що стосу-
ються різнопланових аспектів „фонохірур-
гічної” корекції гортані за умови наявності 
локальних морфо-функціональних відхи-
лень, які успішно нівелюються задля досяг-
нення адекватної голосоутворюючої функ-
ції гортані у людини (О.Ю. Карпова, 2001; 
А.Л. Клочихин и соавт., 2001). Проблема 
відновлення голосу у пацієнтів зі стійкими 
дисфоніями при однобічних паралічах, руб-
цевих деформаціях гортані, атрофіях та об-
межених дефектах голосових складок вва-
жається одним з важко вирішуваних питань 
сучасної фоніатричної практики, що вима-
гає дієвого кваліфікованого втручання 
(Ю.С. Василенко и соавт., 1995). У спеціалі-
зованих українських виданнях, на жаль, 
практично відсутні авторські роботи, в яких 
у межах даної тематики були б узагальнені 

практичні надбання вітчизняних ларинголо-
гів та „фонохірургів”. 

Актуальність обговорюваної пробле-
ми, насамперед, умотивовується суттєвим 
поширенням згаданих захворювань. Останні 
супроводжуються численними скаргами 
страждаючих за умови існування проявів 
нейром’язової дегенерації гортані, що в ці-
лому негативно впливає на якість життя па-
цієнтів та сприяє появі певних суспільних 
перешкод. До цього часу ефективність фун-
кціональної реабілітації зазначеної категорії 
хворих зі стійкими органічними дисфоніями 
не відповідає рівню загальновизнаних про-
гнозів і потребує цілеспрямованої розробки 
та подальшого вдосконалення відомих так-
тичних напрацювань.  

Значне розповсюдження хронічних 
запальних процесів в гортані, що складають 
8,4% від всієї патології ЛОР-органів, і, зок-
рема, їх атрофічних форм, безумовно заслу-
говує на всебічне поглиблене вивчення цієї 
проблеми ( И.Б. Солдатов, 1990). За даними 
різних авторів (Griesen, 1984; Accordi et al., 
1988), неповне закриття голосової щілини в 
акті фонації найчастіше спостерігається при 
атрофії голосових складок. Так, І. Максимов 
(1987) вважає, що розвиток атрофії внутрі-
шніх м’язів гортані формується на основі 
місцевих функціональних міопатичних роз-
ладів, стійкої м’язової слабкості, що здебі-
льшого є наслідком гострого запалення сли-
зової оболонки органа. 

Паралічі внутрішніх м’язів гортані 
складають, приблизно, 12% від усіх захво-
рювань голосового апарата (Е.В. Орехова, 
1983; С.Г. Романенко, 2000). За даними 
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Dejonskere, Hameir (1980), порушення про-
ведення нервових імпульсів констатуються 
частіше на рівні стовбурів гортанних нервів 
(78,7%), ніж у центральних відділах голосо-
регуляції. Практичний досвід переконливо 
свідчить про те, що при паралічі нижнього 
гортанного нерва – головного джерела ру-
хової іннервації органа провідним симпто-
мом є стійке незмикання голосових складок 
під час фонації, за винятком відособленого 
параліча заднього перснечерпакуватого 
м’яза (И. Максимов, 1987). 

Зважаючи на вказане, лікування паці-
єнтів при багатьох патологічних станах гор-
тані, що супроводжуються недостатньою 
аддукцією голосових складок у акті фонації, 
забезпечується „фонохірургічним” методом 
як найбільш ефективним і раціональним. 

Сам термін “фонохірургія” вперше 
був запроваджений фон Леденом на початку 
60-х років минулого сторіччя з метою 
об’єднання деяких інвазивних втручань, 
спрямованих на відновлення голосу. З ана-
логічною метою у світовій практиці на по-
тязі останніх 50 років постійно вдосконалю-
ється хірургічна тактика для досягнення 
стійкої медіалізації уражених голосових 
складок, що в умовах недостатності глоттіса 
вагомо впливає на поліпшення якості фона-
ції. 

На сучасному етапі хірургічне втру-
чання у хворих з так званою “критичною 
голосовою щілиною” забезпечується шля-
хом зовнішньої та ендоларингеальної тире-
опластики, цільових мікрохірургічних опе-
рацій (при існуючій потребі видалення на-
явних новоутворень голосових складок) та 
ін’єкційної хордопластики. Як відомо, ідея 
останньої належала Brunings і була втілена 
ним у 1911 р. шляхом введення рідкого па-
рафіну в нерухому паралізовану голосову 
складку. 

З 60-х років того ж сторіччя ін’єкційна 
імплантація синтетичних сполук та біополі-
мерів в голосові складки набула особливого 
поширення. У галузевій літературі існують 
повідомлення відносно використання теф-
лонової пасти, порошку танталу, силікону в 
емульсії, полівінілового спирту, кунжутного 
масла, желатину, колагену, гідрофільних 
полімерних гелів, порошку з яловичих кіс-
ток, подрібненого хряща перегородки носа, 

аутожиру, аутофасції та ін. (Dedo, 1987; 
Watterson et al., 1990; Nakayama et al., 1993; 
Milkus et al., 1995; Brandenburg et al., 1996). 

До недавнього часу пріоритетним на-
прямком лікування у разі стійких дисфоній 
при однобічних паралічах гортані була 
ін’єкційна хордопластика з використанням 
тефлонової пасти, запропонована у 1962 р. 
Arnold. Проте, не дивлячись на поширене 
впровадження у клінічну практику, даний 
метод фонокорекції отримав безліч критич-
них зауважень з приводу місцевої запальної 
та алергічної реакції з подальшим утворен-
ням гранульом, а також через небезпеку мі-
грації часточок тефлону переважно лімфо-
генним шляхом і т.п. (Ellis et al., 1987; 
Randolph et al., 1995). Зважаючи на це, най-
більш радикально налаштовані опоненти 
вважають можливим виконувати ендолари-
нгеальну імплантацію тефлону виключно за 
умови вторинного паралічу гортані, що ви-
ник внаслідок неоперабельної пухлини 
(Lewy et al., 1978). 

У 80-90-х роках Ford та Bless наполег-
ливо доводили перспективність викорис-
тання розчинного колагену від великої ро-
гатої худоби для ін’єкційної корекції голо-
сових складок (Remacle et al., 1990). Однак 
досвід ендоларингеального введення різно-
манітних модифікацій зазначеного біополі-
мера свідчив про наявність помітної консо-
лідації та резорбції певної частини імплан-
тованого матеріалу з подальшим обмежен-
ням його трансформації у сполучну тканину 
реципієнта, що призводило до погіршення 
якості голосу й вимагало дублювання бага-
тьох маніпуляцій (Koufman et al., 1991). При 
цьому існуюча загроза розвитку будь-яких 
алергічних реакцій та необхідність визна-
чення толерантності до колагену перед ко-
жним хірургічним втручанням складали 
суттєву незручність даного процесу. 

На наш погляд, певні можливості на 
шляху усунення згаданих перешкод може 
дати застосування у якості імплантату ауто-
колагену, отриманого з власної дерми паціє-
нтів. На відміну від бичачого колагену, вве-
дений інтракорпорально аутоколаген не ви-
кликає порушення молекул білкового анало-
га реципієнта, не розчиняється під впливом 
ензимів, що доводить його високу толерант-
ність та стійкість у часі (Ford et al., 1995). 
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У світовій фоніатричній практиці вже 
існують поодинокі спостереження, які 
сприяють накопиченню позитивного досві-
ду використання ендоларингеальних 
ін’єкцій аутоколагену (Staskowski et al., 
1995). 

У 1974 р. Issiki запропонував принци-
пово нову концепцію лікування пацієнтів з 
недостатністю глоттіса, узагальнену ним під 
назвою “тиреопластика” (Isshiki, 1998). Су-
часна фонохірургія ларингеального каркасу, 
орієнтована на поліпшення або зміну якості 
голосу, досить популярна за кордоном й 
представлена численними модифікаціями 
базової техніки цього хірургічного втручан-
ня, здебільшого, завдяки використанню різ-
номанітних синтетичних протезів (Tucker et 
al., 1993; Wanamaker et al., 1993). 

Згідно із спостереженнями компетен-
тних спеціалізованих джерел, успіх реконс-
труктивно-відновлювальних фонохірургіч-
них втручань значною мірою залежить від 
раціонального впровадження досягнень су-
часної трансплантології. Накопичений віт-
чизняний та світовий досвід з цього питання 
надає перевагу цільовому використанню 
аутотканин (Cao et al., 1997). На сучасному 
етапі продовжується інтенсивний пошук 
біосумісних композицій, які могли б забез-
печити заміщуючу функцію при потребі 
відновлення недостатніх або втрачених 
об’ємів певних тканин та одночасно мали б 
слугувати контуром в ході формування ло-
кальних репаративних процесів в організмі 
людини, а у кінцевому результаті – цілкови-
то заміщуватися аутотканинами. В межах 
практичного вирішення цієї задачі на протя-
зі останнього десятиріччя в умовах лабора-
торних, експериментальних та клінічних 
досліджень для потреб тканинної інженерії 
відпрацьовується тактика застосування по-
лімерів коротколанцюгових органічних ки-
слот. Такі біодеградуючі полімери досить 
інертні, мають достатню механічну міц-
ність, відрізняються відсутністю цитоток-
сичних продуктів гідролізу та регресують 
звичайними метаболічними шляхами до рі-
вня вуглекислого газу та води через відомий 
цикл Кребса (Chen et al., 2001).  

Після низки спостережень, що пере-
конливо доведуть ріст клітин на конструк-
ціях згаданих матриць-носіїв, з’явиться мо-

жливість говорити про високу імовірність 
створення конфігурацій тканин, еквівалент-
них запланованим формам. Прикладом ус-
пішного впровадження таких розробок мо-
же бути деякий хірургічний шовний матері-
ал (Wu et al., 2005). 

Серед мережі подібних світових інно-
ваційних розробок останніх років належне 
місце займає аутоколаген, отриманий з вла-
сної дерми пацієнтів. В контексті існуючих 
наукових інтересів, актуальність та практи-
чне значення даної проблеми зумовили не-
обхідність проведення нами експеримента-
льних досліджень з метою визначення сту-
пеня толерантності аутоколагену та реакції 
навколишніх тканин на його введення. 

В першу чергу на доклінічному етапі 
нами була досліджена динаміка колагеноут-
ворення, вивчено морфо-функціональний 
стан м’язової тканини після введення ало- 
та аутоколагену в експерименті, що дозво-
лило оптимізувати та в подальшому впро-
вадити у лікувальну практику опрацьований 
метод ін’єкційної хордопластики (Ю.В. Мі-
нін і співавт., 2007). 

Отримані дані свідчать про утилізацію 
імплантованого матеріалу фібробластами з 
одночасною активацією колагеногенезу, 
неоваскуляризацією та послідовним проце-
сом регенерації нервових волокон. При 
цьому було відмічено збереження нервово-
м’язової активності тканин навколо аутоім-
плантату, що вказує на сумісність з ними 
ін’єкованого матеріалу. Відсутність будь-
яких об’єктивних ознак негативного впливу 
локального колагеногенезу слугувала базо-
вим критерієм для реалізації подальшого 
впровадження в клінічну практику вдоско-
наленого нами методу ін’єкційної хордоп-
ластики з цільовим використанням аутоко-
лагену. 

Заключний детальний аналіз проведе-
них експериментальних досліджень дозво-
лив виробити конкретні практичні рекомен-
дації відносно методології отримання, сте-
рилізації та ендоларингеального введення 
імплантату. 

Оскільки стратегічною передумовою 
констатації будь-яких досягнень у межах 
обговорюваної проблеми залишається порі-
вняльний метод, то цілком логічним є попе-
реднє наведення результатів детально опра-



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №6, 2007 16 

цьованого нами альтернативного хірургіч-
ного втручання, що пропонується як моди-
фікована зовнішня тиреопластика (Ю.В. 
Мінін і співавт., 2004).  

Техніка виконання базової операції 
Issiki забезпечує усунення фонаційної екс-
кавації шляхом медіалізації та подальшої 
фіксації іммобілізованого фрагмента щито-
подібного хряща саме на рівні дефекту го-
лосової складки, яка підлягає корекції. 
Отримання оптимального результату за та-
кою методикою передбачає збереження 
внутрішнього перихондрію гортані, що реа-
лізується при належному ендоларингеаль-
ному контролі. 

Прикладом того можуть бути клінічні 
дослідження, які були виконані у 6 хворих 
віком від 18 до 54 років з тривалістю орга-
нічної дисфонії від 6 міс до 14 років через 
наявність нейро-паралітичних (у 3 обстеже-
них) та атрофічних (теж у 3) змін в гортані. 
Після детального клініко-фоніатричного 
обстеження в усіх пацієнтів була виконана 
медіалізуюча тиреопластика на фоні загаль-
ного знеболення. Обрана хірургічна мето-
дика забезпечила доступ до бокових відділів 
гортані шляхом обмеженого розтину шкіри 
по середній лінії шиї та ощадливого виді-
лення передніх частин щитовидного хряща. 
Завдяки ендоларингеальному контролю по-
передньо визначався рівень дефекту голо-
сової складки, яка вимагала корекції, і обе-
режно виділявся прямокутний фрагмент 
хряща необхідних розмірів. Чіткі дії сприя-
ли збереженню цілісності внутрішнього пе-
рихондрію гортані. Ключовий момент втру-
чання полягав у точно розрахованому пере-
міщенні іммобілізованого фрагменту хряща 
на рівні так званого “вікна” в медіальному 
напрямку та у забезпеченні його надійної 
фіксації двома “П”- подібними швами. 

При атрофічних змінах у гортані про-
водилася медіалізація фрагменту хряща на 
рівні середньої третини голосової складки з 
однієї або з обох сторін, а у випадках одно-
бічної нейрогенної патології – на рівні пе-
редніх 2/3 ураженої голосової складки.  

Усі хірургічні втручання пройшли без 
ускладнень. Рівень реактивних змін у гор-
тані в більшості випадків був незначним, 
що виключало імовірність розвитку стено-
зу. 

Через 14 днів після фонокорекції усі 
пацієнти були обстежені у повному об’ємі. 
Результати дослідження функціонального 
стану голосоутворюючого апарату підтвер-
дили позитивні суб’єктивні зміни, що були 
відмічені хворими. Ларингостробоскопічні 
показники демонстрували деяке поліпшення 
амплітуди коливань рухомої голосової 
складки при однобічних паралічах, що ста-
ло можливим внаслідок підвищення під-
глоттісного тиску повітря в умовах фонації. 
Фіксований раніше гіпертонус вестибуляр-
них складок помітно зменшився. Збільшив-
ся час максимальної фонації в середньому 
по групі до 13 с. Певним чином покращився 
тембр голосу та його модуляції, зросла сила 
звучання. Фонаційне дихання стало більш 
координованим. 

Через 4-6 міс після тиреопластики усі 
пацієнти були знову обстежені. Особи з од-
нобічними паралічами гортані констатували 
особливо значуще стійке поліпшення якості 
голосу, зменшення суб’єктивних скарг, по-
кращання загального стану та якості життя 
в цілому. 

В той же час у обстежуваних з хроні-
чним атрофічним ларингітом визначався 
дещо недостатній, у порівнянні з очікува-
ним, ступінь якісних змін акустичних хара-
ктеристик голосу. Об’єктивна оцінка ре-
зультатів лікування осіб з атрофічними про-
явами в гортані була здійснена на підставі 
динамічного аналізу показників клініко-
інструментальних досліджень і підтвердила 
невідповідність деяких отриманих у них 
після операції акустико-фізіологічних хара-
ктеристик голосового апарату попередньо 
прогнозованим даним. 

Таким чином, для ефективного вирі-
шення проблеми недостатньої аддукції при 
атрофічних змінах в гортані реабілітаційні 
заходи потребували подальшого удоскона-
лення існуючих методик, які найкращим 
чином реалізуються шляхом адекватного 
збільшення маси уражених голосових скла-
док. В зв’язку з цим, на наш погляд, певні 
можливості може надати розробка та попу-
ляризація ендоскопічних ларингопластич-
них втручань з використанням аутоколаге-
ну. 

Для поетапної практичної реалізації 
цього завдання була сформована група з 8 
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хворих (2 – жінки, 6 – чоловіків) віком від 
24 до 56 років з давністю захворювання від 
1 до 6 років. 

Всі пацієнти страждали на стійку ди-
сфонію, що була зумовлена однобічними 
паралічами гортані у 5 з них та атрофічними 
змінами голосових складок – у 3. 

Для вивчення стану голосоутворюю-
чої функції у обстежуваних осіб було вико-
ристано комплексне клініко-фоніатричне 
дослідження, яке поєднувало збирання ана-
мнезу захворювання, непряму ларингоско-
пію, перцептивну оцінку голосу та визна-
чення часу максимальної фонації (ЧМФ).  

При перцептивній оцінці якості голо-
су фіксувалися його фонаційні особливості, 
які суб’єктивно сприймалися і аналізували-
ся лікарем. Враховувалося 9 таких парамет-
рів патологічного голосу, як хриплість, на-
пруга, загублення, дискоординація фона-
ційного дихання, темп скорочення інтенси-
вності звучання, зміна висоти, переривання, 
тремоляція та наявність гіперкінезів різно-
манітних м’язових груп. 

Після обстеження у 8 хворих виконано 
фонохірургічне втручання в умовах загально-
го знеболювання, що відповідало назві 
“ін’єкційна медіалізуюча ларингопластика”. 
При прямій мікроларингоскопії на фоні інже-
кційної штучної вентиляції легень, з викорис-
танням операційного мікроскопа ОПМИ-9 
фірми “Оптон”, за допомогою голки з набору 
мікроінструментів для гортані ін’єкційним 
способом в голосові складки вводилося від 
0,4 до 0,8 мл аутоколагену, попередньо отри-
маного з власної шкіри пацієнтів. Укол лока-
лізувався, здебільшого, на середині відстані 
між передньою комісурою та голосовим від-
ростком черпакуватого хряща, на 2 мм назов-
ні від вільного краю складки. Місце введення 
голки визначалося ділянкою найбільшої екс-
кавації ураженої складки. В залежності від 
форми й розмірів голосової щілини під час 
фонації, а також характеру патології імплан-
тація аутоколагену проводилася в одну або в 
обидві складки підслизово чи внутрі-
шньом’язово. Одночасно за допомогою мік-
роскопа забезпечувався візуальний контроль 
динаміки очікуваних локальних змін. Місце 
ін’єкції по закінченні маніпуляції коагулюва-
лося електрокаутером з метою запобігання 
зворотному виходу полімеру. 

У ранньому післяопераційному пері-
оді призначався 5-денний курс загально-
прийнятої протизапальної, протинабрякової 
та знеболюючої терапії, рекомендована 
ощадлива дієта та голосовий режим. 

Всі хірургічні втручання пройшли без 
ускладнень, щоденний ендоскопічний конт-
роль віддзеркалював рівень реактивних змін 
в гортані, який був незначним, що виключа-
ло можливість розвитку гострого стенозу. У 
всіх випадках розмір голосової щілини при 
спробі фонації був зведений до мінімуму за 
рахунок локального збільшення об’єму го-
лосових складок, які підлягали корекції. На 
10-й день після операції призначалися фо-
нопедичні заняття. 

Тривалість першого курсу фонопедії 
складала 8 – 10 днів в амбулаторних умо-
вах. Усі вправи пацієнти виконували на 
придихальній та м’якій атаках звуків з ви-
користанням середніх нот діапазону голосу 
й максимальним залученням в процес фона-
ції головного резонатора. Методичні реко-
мендації для самостійних занять у домашніх 
умовах передбачали подальше коригування 
фонаційного дихання, активацію роботи го-
лосових складок, закріплення напрацьова-
них навичок голосоутворення. 

Через 2 міс після ін’єкційної імплан-
тації аутоколагену в голосові складки усі 
хворі знов підлягали детальному обстежен-
ню. На цьому етапі поліпшення якісних фо-
наційних характеристик спостерігалося у 3 
обстежуваних з атрофічними змінами та ще 
у 1 – з однобічним паралічем гортані. При 
суб’єктивній слуховій оцінці зазначено, що 
їх голос став більш гучним, чистим та вира-
зним.  

Періодичне виникнення легкої або се-
реднього ступеня вираженості захриплості 
при аддитивному сприйнятті констатувало-
ся в 4 випадках нейро-паралітичної патоло-
гії гортані, що супроводжувалися стійкими 
навичками патологічного голосоутворення. 
В той же час візуалізувалося помітне пото-
вщення нерухомих голосових складок, пе-
реважно на ділянці передніх 2/3 їх вільного 
краю. 

Під час фонації у всіх осіб, у котрих 
була виконана ін’єкційна хордопластика, 
відбувалося помітне змикання голосової 
щілини, що значною мірою сприяло поліп-
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шенню показника ЧМФ у порівнянні з базо-
вим рівнем. Протягом 2 міс тривалість фо-
нації голосних звуків в середньому по групі 
збільшилась на 4,5 с та складала 14,5 с. 

Через 4-6 міс після медіалізуючої ла-
рингопластики знову був проведений курс 
фонопедичних занять, у якому приймали 
участь усі хворі. По закінченні запланова-
них реабілітаційних заходів ще раз були 
досліджені у них фонаційна, дихальна та 
резонаторна функції голосового апарату. 
Під час спостережень було з’ясовано, що у 
2 пацієнтів не вдалося досягти повного 
змикання голосової щілини внаслідок зна-
чної гіпотонії та атрофії внутрішніх м’язів 
паралізованих голосових складок, що зу-
мовлювало обмеження ступеня якісних 
змін патологічного голосоутворення. В 
той же час відмічена у інших 6 осіб нор-
малізація фонаційної та дихальної функ-
цій співпадала з ліквідацією недостатності 
глоттіса за умови помітного збільшення 
об’єму медіалізованих голосових складок, 
а також з деяким поліпшенням вібромет-

ричних показників та тонусу їх рухових 
аналогів. Як наслідок, середнє значення 
ЧМФ відповідало попереднім вимірам і 
складало 15 с. 

Таким чином, в результаті виконаної 
роботи була науково обґрунтована можли-
вість використання аутоколагену для прак-
тичної реалізації численних методик ім-
плантаційної фонохірургії, що дасть змогу 
цілеспрямовано та ефективно впроваджува-
ти корекцію якості голосу при окремих ви-
дах органічних дисфоній. Накопичений на-
ми клінічний досвід дозволяє рекомендува-
ти вищенаведений метод ін’єкційної ларин-
гопластики із застосуванням аутоколагену 
як метод вибору у вирішенні низки існую-
чих практичних задач.  

Слід також зауважити, що удоскона-
лена нами нова методика отримання ауто-
колагену з дерми пацієнтів заслуговує на 
увагу пластичних та реконструктивних хі-
рургів і фахівців в галузі регенеративної 
медицини, зважаючи на доведену клінічну її 
перспективність.  
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
КОРРЕКЦИИ СТОЙКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ 

ДИСФОНИЙ 

Минин Ю.В., Кучеренко Т.И., Минина А.Ю.,  
Иванченко Т.Г., Карась А.Ф. (Киев) 

Р е з ю м е  

Для изучения эффективности методов хи-
рургической коррекции стойких проявлений органи-
ческих дисфоний была произведена модифицирован-
ная авторами наружная медиализирующая тиреопла-
стика у 6 больных в возрасте от 18 до 54 лет с давно-
стью дисфонии от 6 мес до 14 лет. Объективная 
оценка полученных через 6 мес после операции ре-
зультатов подтвердила недостаточность качествен-
ных изменений акустико-физиологических характе-
ристик голоса у 3 из них. В связи с этим проведена 
разработка инъекционной хордопластики с использо-
ванием аутоколлагена, которая была выполнена у 8 
пациентов с односторонним параличом гортани или с 
атрофическими изменениями голосовых складок. 
Через 6 мес после удачно произведенной эндоскопи-
ческой медиализирующей хордопластики отмечена 
эффективность такой фонокоррекции с использова-
нием аутоколлагена. 

OPTIMIZATION WAYS OF SURGICAL 
CORRECTION OF THE STEADY ORGANIC 

DYSPHONIA 

Minin Yu.V., Kucherenko T.I., Minina A.Yu.,  
Ivanchenko T.G., Karas A.F. (Kiev) 

S u m m a r y  

For the study of the method efficacy of the 
steady organic dysphonia surgical correction the au-
thor modification external medialized therioplastics in 
6 subjects in age 18-54 with dysphonia from 6 months 
till 14 years. Objective evaluation was received in 6 
months after operation results, which confirmed insuf-
ficiency of qualitative changes of sound and physical 
voice characteristics in 3 of them. In connection with 
that the development of injective chord plastic with 
the use of autocollagen which was performed in 8 
subjects with larynx one-sided paralysis or with vocal 
folds atrophic changes. In 6 months after the success-
ful endoscopic medialized chord plastic the efficacy 
was marked of such fonocorrection with the use of 
autocollagen. 

 
 

 
 


