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За даними літератури, питанням етіо-
логії, клініки, діагностики і лікування неспе-
цифічних гранульом гортані присвячено ба-
гато робіт, в яких автори наводять різні дані, 
нерідко суперечливі, особливо щодо методів 
лікування і оцінки їх результатів (Ф.И. Чу-
маков, 1974; И.Г. Триантафилиди и соавт., 
1987; В.С. Погосов и соавт., 1989; Г.А. Га-
джимирзаев и соавт., 1997; Hoffman, et al., 
2001, та ін). Цей факт можна пояснити, перш 
за все, тим, що судити про ефективність того 
чи іншого методу лікування досить важко, 
оскільки неможливо співставити отримані 
різними авторами дані із-за неоднорідності 
оцінки клінічних спостережень. На сьогодні 
неспецифічні гранульоми гортані за похо-
дженням поділяються на контактні, інтуба-
ційні, післяопераційні і ідіопатичні (невідо-
мої етіології), за локалізацією – на одно- і 
двобічні. Що ж стосується поділу гранульом 
за “зрілістю”, поширеністю, впливу їх на по-
рушення функції гортані, то таких даних в 
літературі ми не знайшли. Ми вважаємо, що 
контактні, а тим більше інтубаційні (після-
операційні) гранульоми можна розділити на 
дві групи: зрілі і незрілі. Віднести гранульо-
му до тієї чи іншої групи можна на основі 
встановлення її “віку” і за даними ларинго-
скопії. Вік контактних гранульом визнача-
ється з часу появи перших ознаків захворю-
вання, не враховуючи скритого періоду їх 
розвитку. Проте, безперечно, тут імовірні 
певні помилки, оскільки не всі хворі однако-
во часто відмічають перші маловиражені 
симптоми захворювання. Набагато легше 
визначити “вік” інтубаційної гранульоми, 
тому що, завжди можна встановити дату пе-
ренесеної інтубації (операції). На основі вла-

сних спостережень за 75 хворими віком від 
30 до 69 років із неспецифічними гранульо-
мами гортані (в 47 – інтубаційна, 28 – конта-
ктна) ми виділили основні ознаки “зрілої” і 
“незрілої ” гранульоми (табл. 1). 

Практичний інтерес становить питан-
ня терміну дозрівання неспецифічної грану-
льоми. Оскільки встановити “вік” інтуба-
ційної гранульоми легше ніж контактної, то 
саме у пацієнтів з цим видом захворювання 
ми визначали залежність зрілості від їх “ві-
ку” (табл. 2). 

Із 47 пацієнтів з інтубаційною неспе-
цифічною гранульомою ознаки незрілості 
виявлені у 28. “Вік” незрілих інтубаційних 
гранульом коливався в межах від 2 до 5 ти-
жнів. “Зрілі ” гранульоми виявлені у 19 хво-
рих, всі вони розвинулись після 5 тижнів від 
перенесеної інтубації. За нашими спостере-
женнями інтубаційні гранульоми ростуть і 
дозрівають швидше ніж контактні. Інтуба-
ційні гранульоми можуть досягати великих 
розмірів і на відміну від контактних опуска-
тись в нижні відділи гортані. Ні в одному 
випадку “зрілої” контактної гранульоми, 
яка б розвинулась раніше 15-16 тижнів, ми 
не спостерігали. І лише після цього терміну 
контактна гранульома стає “зрілою”. Стар-
ша 16 тижнів незріла контактна гранульома 
виявлена нами лише в 1 хворого. 

Від ступеня зрілості неспецифічної 
гранульоми гортані залежить вибір методу 
лікування, що, в свою чергу, впливає на йо-
го ефективність. Для практичного лікаря 
при виборі методу лікування і оцінки його 
результатів велике значення має визначення 
ступеня поширеності гранульоми і вплив її 
на порушення основних функцій гортані. 
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Ми виділили 4 ступеня поширеності (вели-
чини) гранульоми гортані. 

I ступінь – гранульома не звужує го-
лосової щілини, локалізується на верхній 
поверхні задньої третини голосової складки, 
не виходить за її вільний край, діаметр або 
більший її розмір не переважає ширину го-
лосової складки. 

II ступінь – гранульома виходить за 
межі вільного краю голосової складки на 2-3 
мм або на 1-2 мм з кожного боку при двобіч-
ному процесі. Допереду гранульома не вихо-
дить за межі задньої третини голосової склад-
ки. Дихальна і голосова функція не порушені. 

III ступінь – гранульома виходить за 
межі вільного краю голосової складки на 4-
5 мм з одного боку або на 3 мм з кожного 
боку при двобічному процесі. Допереду во-
на виходить за межі задньої третини голо-
сової складки. При фонації гранульома пе-
решкоджає змиканню голосових складок. 
Голос хриплий, дихання вільне. 

IV ступінь – гранульома виходить за 
межі вільного краю голосової складки з од-
ного боку більше ніж на 5 мм або з обох бо-
ків в сумі 8-9 мм, звужує голосову щілину, 
порушує змикання голосових складок, ви-
кликає хрипоту і утруднює дихання. 

 
 

Таблиця 1 

Ознаки “зрілості” неспецифічних гранульом гортані 

Ознаки 

незрілі гранульоми зрілі гранульоми 
- яскраво-червоного кольору 
- на широкій основі 
- на поверхні гранульоми судинний малюнок відсу-
тній, навколо – посилений, без елементів атипії 
- підвищена ранимість (при доторкуванні зондом 
вона кровавить) 
- при гістологічному дослідженні – неспецифічна 
грануляційна тканина з явищами запалення 

- блідо-рожеві з сіруватим відтінком 
- має ніжку 
- судинний малюнок добре виражений навколо гра-
нульоми, поодинокі судини по її поверхні 
- при доторкуванні зондом до гранульоми вона не 
кровавить 
- при гістологічному дослідженні – неспецифічна 
грануляційна тканина, інколи з осередками склеро-
зування, поодинокими судинами. Поверхня грану-
льоми покрита плоским епітелієм (епітеліальна обо-
лонка) 

 
 

Таблиця 2 

Термін дозрівання інтубаційної гранульоми 

Гранульоми Термін дозрівання (вік)  
гранульоми в тижнях незріла зріла 

Всього 

2 5  5 
3 10  10 
4 8  8 
5 5 1 6 
6  6 6 
7  4 4 
8  4 4 
9  2 2 

10  1 1 
Всього 28 18 47 
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Із загальної кількості хворих (75) у 
переважної більшості пацієнтів (30) неспе-
цифічна гранульома виявлена в I ступені 
свого розвитку, у 21 – II ступені, у 18 – III 
ступені і у 6 осіб діагностовано IV ступінь 
поширення процесу. 

При видаленні незрілої гранульоми 
(21 пацієнт з II ступенем поширення проце-
су) хірургічне втручання виконували ендо-
ларингеально при прямій ларингоскопії під 
невеликим (х5) збільшенням мікроскопа. 
Ми висікали (клиноподібно або човникопо-
дібно) лише її внутрішню частину, яка ви-
ступала над голосовою складкою. Ми не 
старались видаляти її повністю, цим самим 
зводили до мінімуму механічну травму здо-
рових тканин.  

При видаленні зрілих великих неспе-
цифічних гранульом гортані (24 пацієнти з 
III-IV ступенем поширення) нами розробле-
на методика, яка передбачала пластику по-
операційної рани епітеліальним клаптем на 
ніжці, сформованим із епітеліальної оболо-
нки гранульоми. Для цього визначали внут-
рішню межу прикріплення гранульоми до 
голосової складки і проводили по ній розріз. 
Основу гранульоми відсепаровували від го-
лосової складки, а із її епітеліальної оболо-
нки формували епітеліальний клапоть на 
ніжці. Останній, після видалення гранульо-
ми, вкладали на ранову поверхню. Після 
хірургічного втручання всім пацієнтам про-
водили консервативне лікування: курс інга-

ляцій (лужні і масляні), фонофорез корти-
костероїдів на бокові поверхні щитоподіб-
ного хряща (ближче до його заднього краю), 
десенсибілізувальну терапію. Обов’язковою 
умовою лікування було припинення хворим 
паління, відмова від вживання алкоголю і 
гострої їжі, дотримання голосового режиму 
тощо. 

Хворі оглянуті нами у віддаленому 
періоді – через 1-4 роки. Із 21 оперованих з 
незрілою неспецифічною гранульомою гор-
тані оглянуто 18 (з 3 зв’язок втрачено). Із 
них 13 (72,%) видужали, у 5 (27,8%) мав 
місце рецидив захворювання. Із 24 хворих зі 
зрілою неспецифічною гранульомою горта-
ні оглянуто 21. Видужали 19 (90,5%), у 2 
(9,5%) наступив рецидив захворювання. 

Висновки  
1. Запропонований нами поділ неспе-

цифічних гранульом за зрілістю і за ступе-
нем поширення допоможе практичним ліка-
рям більш чітко визначати покази до того 
чи іншого виду лікування, а також співстав-
ляти його результати з аналогічними дани-
ми, отриманими іншими авторами. 

2. Запропоновані нами методики хіру-
ргічного видалення неспецифічних “незрі-
лих” і “зрілих” гранульом гортані з викори-
станням пластики поопераційної рани епі-
теліальним клаптем на ніжці виявились до-
сить ефективними і можуть бути рекомен-
довані для застосування в клінічній практи-
ці для лікування таких хворих. 
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К ВОПРОСУ О КЛИНИЧЕСКОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ 

ГРАНУЛЕМ ГОРТАНИ 

Ковалик А.П., Антонів В.Ф., Антонів Т.В.  
(Тернополь, Москва) 

Р е з ю м е  

В работе обращено внимание на очень акту-
альную и малоизученную проблему клинической 
классификации неспецифических гранулем горта-
ни. На основании обследования 75 больных с ука-
занной патологией (у 47 – интубационная грану-
лема, 28 – контактная) выявлены основные при-
знаки зрелых и незрелых неспецифических грану-
лем. По распространенности и нарушении основ-
ных функций гортани неспецифические грануле-
мы разделены на 4 степени. Представлена методи-
ка хирургического удаления незрелых и зрелых 
гранулем. 

TO QUESTION ABOUT CLINICAL 
CLASSIFICATION OF HETEROSPECIFIC 

GRANULOMS OF THE LARYNX 

Kovalyk A.P., Antoniv V.F., Antoniv T.V. 
 

S u m m a r y  

During the examination paid an attention to 
very urgent and insufficiently known problem of 
clinical classification of the heterospecific granuloms 
of larynx. During the inspection 75 patients with the 
indicated pathology (47 intubation granuloms, 28 – 
contact) are exposed basic signs of mature and imma-
ture heterospecific granuloms. In prevalence and vio-
lation of basic functions of the larynx heterospecific 
granuloms devided into 4 degrees. The method of sur-
gical removing of immature and mature granuloms is 
presented. 

 
 




