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РЕЦЕНЗІЇ 
 
 
УДК (049.3) 

“ІНТУБАЦІЯ ТА ТРАХЕОСТОМІЯ”. А.А. Лайко, Д.І. Заболотний, 
А.Л. Косаковський, В.В. Березнюк, Л.М. Качала, Ю.А. Молочек –  

К.: Логос, 2007. – 150 с. 
 

Вихід в світ даної книги є подією в 
оториноларингології. Її автори – проф. А.А. 
Лайко, чл.-кор. АМН України, проф. Д.І. 
Заболотний – є відомими науковцями не 
тільки в Україні, але й за кордоном, вони 
провідні оториноларингологи в Україні. Це 
перша монографія в Україні на подібну те-
матику. В ній узагальнений великий досвід 
авторів з питання інтубації та трахеостомії. 
Книга буде корисною для практикуючих 
лікарів ряду спеціальностей (оториноларин-
гологів, загальних хірургів, торакальних 
хірургів, дитячих хірургів, анестезіологів, 
сімейних лікарів, лікарів-інтернів), клініч-
них ординаторів, аспірантів, а також студе-
нтів медичних вузів, які готуються стати 
оториноларингологами, хірургами та інши-
ми спеціалістами. 

В монографії є кольорова рекламна 
вклейка, яка знайомить лікарів з новими лі-
карськими препаратами, що застосовуються 
в оториноларингології. Книга написана в 
компактній дохідливій формі, ілюстрована 
чорно-білими малюнками, що робить мате-
ріал, який подається, більш наочним і та-
ким, що легко засвоюється. Список літера-
тури складається з 366 джерел інформації.  

Розділ 1 “Клінічна анатомія шиї, гор-
тані та трахеї”. Вказано на 4 ділянки шиї: 
передню, грудинно-ключично-соскоподібну 
(праву і ліву), латеральну (праву і ліву) і 
задню. Відзначено, що трахеостомія вико-
нується в передній ділянці, яка має трикут-
ну форму. Вказуються межі цієї ділянки. 
Підкреслено, що форма і довжина шиї за-
лежать від ряду факторів: вік, стать, вира-
женість підшкірної клітковини та ін. Вказа-
но анатомічні особливості, що зумовлюють 
трудність виконання трахеостомії та інту-
бації. Підкреслюється, що для виконання 
трахеостомії важливо знати пошарову ана-
томію шиї. Детально описується ця анато-

мія. Вказано на шляхи підходу до трахеї, які 
є різними для верхньої і нижньої трахеос-
томії. Детально описується анатомія гортані 
і трахеї. Підкреслюються особливості ана-
томії і топографії гортані у дітей. Звертаєть-
ся увага на три рефлексогенні зони гортані, 
вказується функція цих зон. В таблицях 
(1,2) приводиться визначення розмірів інту-
баційних трубок в залежності від віку дити-
ни та розмір трубки в залежності від віку, 
росту і маси тіла дитини. 

Розглянуті анатомічні особливості 
шиї, гортані та трахеї, без сумніву, будуть 
цікаві для практикуючих лікарів, лікарів-
інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів, 
а також для студентів. 

Розділ 2 “Показання і протипоказання 
до інтубації та трахеостомії”. Визначається 
поняття інтубації трахеї. Наводиться істо-
рична довідка цього втручання. Підкреслю-
ється, що вперше інтубацію почали застосо-
вувати для лікування хворих при дифтерій-
ному крупі. Відмічається, що пізніше стали 
використовувати інтубацію при гострих 
стенозах гортані, в тому числі при стенозу-
ючих ларинготрахеїтах, травмах гортані і 
трахеї, перед трахеостомією, для оживлення 
після клінічної смерті. Вказано на строки 
інтубації. Приводяться абсолютні показання 
до інтубації трахеї. Серед протипоказань до 
інтубації зазначаються наявність виразково-
некротичних уражень гортані при дитячих 
інфекційних захворюваннях, двобічного па-
ралічу голосових складок, гортанно-
трахеальної мембрани та ін. Підкреслюєть-
ся, що алергійні зміни в гортані, пневмонія, 
папіломатоз гортані III-IV ступеню не є 
протипоказаннями до інтубації. Дається ви-
значення термінів “трахеотомія” і “трахеос-
томія”. Приводиться 4 чинники, що є най-
головнішими в проблемі трахеостомії: 1) 
показання до хірургічного втручання; 2) 
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ощадлива техніка операції; 3) профілактика 
ускладнень під час трахеостомії і у віддале-
ний період, які залежать від техніки опера-
ції, правил асептики і антисептики, поопе-
раційного догляду; 4) деканюляція. Підкре-
слюється, що в екстремальних ситуаціях 
проводиться конікотомія, а після віднов-
лення дихання – нижня трахеостомія. При-
водяться показання до трахеостомії, які ав-
тори розподіляють на 3 групи: 1) усунення 
причини, що призводить до непрохідності 
верхньої частини дихального шляху: трав-
ми, сторонні тіла, спазми і паралічі голосо-
вих складок, виражені запальні процеси, 
пухлини, природжені аномалії гортані і тра-
хеї та ін.; 2) з метою туалету (лаважу) ниж-
ніх дихальних шляхів; 3) для тривалої шту-
чної вентиляції легень. Вказується на невід-
кладні і планові показання. Цей розділ та-
кож буде цікавим для читачів книги. 

Розділ 3 “Техніка інтубації та трахеос-
томії”. Приводиться сучасна методика інту-
бації. Вказується на два загальнопринятих 
стандартних положення хворих: 1) класич-
не; 2) поліпшене положення Джексона. Да-
ється визначення цих положень, відзнача-
ються їх позитивні і негативні моменти. 
Підкреслюється важливе значення для інту-
бації методики прямої ларингоскопії. Опи-
сується техніка прямої ларингоскопії. Вка-
зуються особливості інтубації через ніс. 
Підкреслюється, що тривалість перебування 
в трахеї інтубаційної трубки залежить від 
наступних факторів: розміру, матеріалу, з 
якого вона зроблена, тиску в манжетці, ме-
тодики інтубації, віку пацієнта, досвіду фа-
хівця та супутної патології. Допустимий 
строк знаходження трубки у дітей становить 
від 48 год до 3 тиж, а у дорослих – від 28 
год до 1 тиж, підкреслюють автори. Разом з 
тим, вони відмічають, що їх досвід дово-
дить, що новонароджені можуть легко пе-
реносити інтубацію протягом 1-1,5 міс. Під-
креслюються особливості методики інтуба-
ції у новонароджених, немовлят і дітей пе-
рших років життя, які залежать від топо-
графо-анатомічних особливостей гортані, 
кореня язика, верхньої щелепи і шийного 
відділу хребта. 

Вперше в літературі автори вказують, 
що трахеостомія, конікотомія та крикоконі-
котомія об’єднані в одну групу операцій – 

“горлосічення”. Відмічається, що останні 
два втручання відносяться до операцій на 
гортані і виконуються в екстремальних ви-
падках, коли немає часу виконати трахеос-
томію, причому ці операції можуть бути 
проведені будь-яким фахівцем. Відмічаєть-
ся простота, швидкість проведення цих опе-
рацій і майже відсутність ускладнень. Під-
креслюється, що м’які тканини шиї можна 
не розтинати, а товстою голкою зробити 
передтрахеальну пункцію щитоперснеподі-
бного простору, тобто виконати мікротра-
хеостомію. Вказується на легкість, швид-
кість і атравматичність цієї маніпуляції, яку 
можна провести в амбулаторних умовах. 
Разом з тим, відмічається, що мікротрахеос-
томія за допомогою товстої голки або спе-
ціального троакара з мандреном у вигляді 
трахеотомічної трубки не є загальновизна-
ною, але в експериментальних (понадурген-
тних) умовах може принести користь. 

Підкреслюється, що трахеостомія роз-
поділяється на верхню, середню та нижню. 
Разом з тим, вказується, що такий розподіл 
не відображає всіх особливостей трахеос-
томії. 

Приводяться різні види знеболення 
при трахеостомії. При цьому відмічається, 
що оптимальним є класичне загальне знебо-
лення з попередньою інтубацією трахеї піс-
ля місцевої анестезії на фоні інгаляційного 
наркозу та вентиляції легень киснем. Зазна-
чається, на наш погляд, два важливі в тео-
ретичному і практичному відношенні моме-
нти: 1) при папіломатозі гортані рекоменду-
ється проводити інтубацію без попередньої 
трахеостомії; 2) при злоякісних новоутво-
реннях гортані інтубація не виконується че-
рез небезпеку занесення клітин злоякісної 
пухлини у нижні дихальні шляхи. В цьому 
(другому) випадку автори радять робити 
трахеостомію, яка забезпечує інтубаційне 
знеболення через трахеостому. Відмічаєть-
ся, що у деяких випадках використовується 
місцеве знеболення, а в екстремальних ви-
падках – трахеостомія проводиться без зне-
болення і премедикації. Називаються ін-
струменти, необхідні для виконання трахео-
стомії. Це – скальпель, 2 пари тупих гачків, 
5-7 затискачів, 2-3 анатомічних та хірургіч-
них пінцети, распатор, голкотримач, 2-3 рі-
жучі голки різних розмірів, трахеотомічні 
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трубки різних розмірів та 5-10-грамовий 
шприц для анестезії. Абсолютно справедли-
во підкреслюється, що у кожній лікарні 
завжди має бути напоготові набір інструме-
нтів для трахеостомії. Зазначається, що хі-
рургічне втручання найкраще виконується 
під інтубаційним наркозом, а у разі немож-
ливості застосування інтубаційного нарко-
зу, під місцевим знеболенням або навіть без 
нього. У разі екстремальних показань (асфі-
ксія), коли уже хворий непритомний, автори 
радять проводити конікотомію. Вказується 
два положення пацієнта при трахеостомії – 
горизонтальне і напівсидяче. При горизон-
тальному положенні під плечі пацієнта під-
кладають валик, а голову закидають назад. 
Відмічаються позитивні і негативні момен-
ти такого положення. Позитивним є те, що 
воно дозволяє добре визначити гортань, а 
трахея при цьому краще проектується, нега-
тивним є те, що при такому положенні хво-
рого асфіксія більше виражена. Напівсидяче 
положення, відмічають автори, ускладнює 
техніку трахеостомії. 

Детально описується методика верх-
ньої трахеостомії. Підкреслюється, що з пи-
тання розтину трахеї не існує однозначної 
думки. При цьому проводиться поздовжній 
розтин трахеї, розтин трахеї упоперек між її 
кільцями, а також висічення ділянки перед-
ньої стінки трахеї діаметром 7 – 8 мм, коли 
потрібна штучна вентиляція легень. Відмі-
чається, що, на думку багатьох авторів, ме-
тодом вибору є поперечний розтин трахеї, 
але більшість практикуючих лікарів вико-
ристовують поздовжній розтин трахеї. 

Зазначається, що необхідно підбирати 
трахеотомічну трубку відповідно до віку 
хворого, товщини м’яких тканин шиї і роз-
тину трахеї. Вказується на те, що необхідно, 
щоб діаметр канюлі складав не більше 2/3 
поперечника трахеї. Відмічаються негативні 
моменти трубок великого розміру: такі тру-
бки спричиняють виразки, грануляції та 
пролежні трахеї, підтримують запальний 
процес у ній, що утруднює деканюляцію. 
Приводяться оптимальні розміри трахеото-
мічної трубки у дітей: від новонародженості 
до віком понад 12 років. Вказується на те, 
що кінець трахеотомічної трубки не пови-
нен травмувати передню стінку трахеї ниж-
че трахеостомічного отвору. 

Закінчуючи описання методики верх-
ньої трахеостомії, автори підкреслюють, що 
вона проводиться хворим з черепно-
мозковою травмою, при явних ознаках ви-
сокого внутрішньо-черепного тиску, набря-
ку мозку, при переломах шийного відділу 
хребта і компресії спинного мозку. 

Відмічається, що середня трахеосто-
мія у дітей виконується рідко: вона показа-
на в тому разі, коли нижню або верхню тра-
хеостомію зробити неможливо, внаслідок 
анатомічної будови шиї, особливо у дітей-
паратрофіків та з пухлиною шиї, або коли 
необхідно накласти ларинготрахеостому. 

Описується методика нижньої трахео-
стомії. Підкреслюється, що у маленьких ді-
тей нижня трахеостомія є складною опера-
цією і тому її треба робити під інтубаційним 
наркозом.  

В поопераційний період автори реко-
мендують обов’язково призначати антибіо-
тики та іншу протизапальну терапію для 
профілактики перихондриту гортані. Далі 
детально описується догляд за трахеотоміч-
ною трубкою. Відмічається, що в поопера-
ційний період необхідно застосовувати лі-
кувальну і дихальну гімнастику, масаж гру-
дної клітки і раціональне харчування. 

Підкреслюється, що деканюляцію до-
цільно робити таким чином, щоб щоденно у 
трахеостому уводити трубку все меншого і 
меншого розміру, аж до №00 і №000, закри-
ваючи її просвіт протягом дня. При цьому 
відмічається, що на ніч трахеотомічна труб-
ка не закривається. Автори рекомендують 
деканюляцію проводити уранці, за дитиною 
встановлювати індивідуальний нагляд і в 
разі виникнення дихальної недостатності 
різного ступеню увести в трахею трахеото-
мічну трубку. Вказується на оптимальний 
строк проведення деканюляції – 5-6-а доба 
після трахеостомії. Зазначається, що причи-
ни тривалого канюленосійства у дітей бу-
вають різні і в більшості випадків пов’язані 
з обструкцією дихальних шляхів. 

Відмічаються можливі помилки під 
час виконання трахеостомії, які можуть 
призвести до різноманітних ускладнень. 

Приведені в цьому розділі дані мають 
особливо велике значення для читачів кни-
ги. Вони так детально не висвітлювались в 
раніше опублікованих книгах і наукових 
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статтях, що стосувались інтубації та трахео-
стомії. 

Розділ 4 “Ускладнення інтубації та 
трахеостомії”. Підкреслюється, що усклад-
нення інтубації наступають вже під час вве-
дення ларингоскопа в порожнину рота. Пе-
релічуються дані ускладнення. Це – ушко-
дження зубів, рогівки ока, слизової оболон-
ки рота, горла, гортані, внаслідок чого мож-
ливі в наступньому запальні процеси. Вка-
зується, що ушкодження слизової оболонки 
горла і гортані, а іноді й перфорація може 
виникнути при введенні інтубаційної труб-
ки, інколи під час інтубації інтубаційну 
трубку випадково вводять в стравохід. Вка-
зується на те, що інтубаційна трубка може 
вийти з трахеї в ротову частину горла, особ-
ливо під час хірургічного втручання в горлі. 
Звертається увага на таке дуже серйозне 
ускладнення, як викашлювання інтубаційної 
трубки, яке виникає внаслідок незадовільної 
фіксації трубки. Відмічаються й інші ускла-
днення інтубації: асфіксія через закупорку 
трубки патологічним вмістом, злоякісна гі-
пертермія, гостра ниркова недостатність, 
дисеміноване внутрішньосудинне згортання 
крові, набряк легень, поліорганна недостат-
ність. Рекомендується комплекс заходів, які 
надаються хворим і постраждалим із злоякі-
сною гіпертермією. Вказується на віддалені 
ускладнення, які спостерігаються після ін-
тубації: пневмонія, гнійний ендобронхіт, 
перихондрит хрящів гортані, інтубаційна 
гранульома. 

Підкреслюється, що трахеостомія мо-
же дати ранні і пізні ускладнення. Перелі-
чуються ці ускладнення на основі даних лі-
тератури і власного досвіду авторів книги. 
Приводяться лікувальні заходи щодо даних 
ускладнень, а також профілактичні заходи 
їх недопущення. 

Вказується на можливість летальних 
наслідків після трахеостомії, які залежать 
від ряду факторів: помилок під час її прове-

дення, неправильного вибору трахеотоміч-
ної трубки, нераціонального комплексного 
лікування в поопераційний період, а також 
від основного захворювання. Приводиться 
звідна таблиця летальності від трахеостомії: 
за даними різних авторів, ця летальність 
складає від 0,3 до 3,6%. Підкреслюється, що 
аналіз даних літератури з цього питання 
свідчить про те, що з кожним десятиріччям 
кількість смертних випадків після трахеос-
томії зменшується. 

Викладені в цьому розділі відомості 
також представляють відповідний інтерес. 

Нам здається, що доцільніше було б 
дати в книзі кольорові ілюстрації. На нашу 
думку, краще було б назвати книгу “Іінту-
бація та трахеостомії у дітей”, оскільки в 
ній мова йде переважно про цю вікову гру-
пу. В книзі зустрічаються деякі невдалі ви-
рази і русифіковані слова. 

Одним з недоліків книги, в якому, од-
нак не можна звинувачувати авторів, є порі-
вняно невеликий наклад – 1000 примірни-
ків. Тому невідомо, чи задовольнить вона 
попит всіх бажаючих її придбати. Адже 
книгу захочуть отримати не тільки отори-
ноларингологи, але і лікарі інших спеціаль-
ностей, а також студенти вищих навчальних 
медичних закладів, які готуються стати ото-
риноларингологами, анестезіологами, хіру-
ргами та ін. 

В цілому монографія А.А. Лайка, Д.І. 
Заболотного, А.Л. Косаковського, В.В. Бе-
резнюка, Л.М. Качали, Ю.А. Молочека “Ін-
тубація та трахеостомія” – це дуже цінне 
видання для оториноларингологів, хірургів, 
анестезіологів, педіатрів та лікарів інших 
спеціальностей. Адже в ній, хоча і в стис-
лому вигляді, але майже з вичерпною пов-
нотою викладено проблему інтубації та тра-
хеостомії на сучасному рівні. Зазначені за-
уваження і побажання відбивають нашу 
власну точку зору і ніяк не применшують 
цінність монографії. 
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