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Під терміном «ретрофарингеальна гематома», як правило, мають на увазі скупчення крові в глибоких клітковинних просторах шиї: у ретрофарингеальному (ретровісцеральному), превертебральному і так
званому «небезпечному». Даний вид патології зустрічається досить рідко. Достовірно
визначити, між якими саме листками фасцій
скупчується патологічний вміст, неможливо
навіть за допомогою сучасних інтраскопічних методів діагностики. В літературі описані лише декілька десятків випадків. Так,
Capps ще у 1934 р. повідомив про цервікальний та медіастинальний крововилив в результаті розриву однієї з паращитоподібних
залоз, в якій при гістологічному дослідженні була виявлена світлоклітинна гіперплазія.
За даними Thomas та співавторів (1991), з
1966 р. знайдено у літературі лише 29 таких
спостережень [35], в 2001 р. Munoz та співавтори описали ще 20 випадків [22]. Було
також два повідомлення про розрив інтраторакальної аденоми паращитоподібної залози з клінічними проявами медіастінальної
кровотечі. В кожному з цих випадків симптоми імітували розрив торакального відділу
аневризми аорти [15, 27]. Гематома глибоких клітковинних просторів шиї часто призводить до небезпечних для життя наслідків, викликаних компресією навколишніх
органів: гортані, трахеї, стравоходу, поворотного нерва, що іноді вимагають надання
невідкладної медичної допомоги [7, 10, 11,
14, 19, 27, 34].
Причини виникнення гематом різноманітні. Провокуючими факторами можуть
бути: надсадний кашель, чхання, фізичне
напруження, блювання, відкриті та закриті
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травми шиї, сторонні тіла у верхніх відділах
дихальних шляхів і стравохідного тракту,
інфекція, тривале вживання антикоагулянтів та нестероїдних протизапальних препаратів, коагулопатії [2, 4, 5, 12, 13, 16, 20, 31,
23]. Крововилив може статися при розриві
аденоми паращитоподібної залози або аневризми сонної артерії, при метастазах пухлин
та ін. [15, 28, 17, 33]. Часто причиною є травма шиї, викликана гіперекстензійними
ушкодженнями хребта. Можливі і ятрогенні
причини: ендотрахеальна інтубація, ендоскопічні дослідження, введення харчового
зонду, канюляція внутрішньої яремної вени
[6, 9, 10, 35].
Необхідною умовою для розуміння
механізму розвитку ретрофарингеальних
гематом є знання топографічної анатомії
глибоких фасціальних просторів шиї, які
при певних умовах сприяють поширенню
патологічних процесів. Найбільш вживаною
вітчизняною класифікацією фасцій і клітковинних просторів шиї є класифікація Шовкуненка [1], який виділяє п’ять фасцій шиї.
Згідно з нею, ретровісцеральний клітковинний простір знаходиться між парієтальним
листком 4-ї фасції та 5-ю фасцією і поширюється від основи черепа до діафрагми.
Британські анатоми і хірурги дотримуються розподілу глибокої фасції шиї на 4
листки: поверхневий, серединний (вісцеральний), глибокий (превертебральний) та каротидний футляр.
Американські автори розподіляють
цервікальну фасцію на поверхневу та глибоку пластинки. Глибока пластинка, в свою
чергу, включає поверхневий, серединний та
глибокий (з каротидним футляром) листки.
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Ретрофарингеальний простір знаходиться
позаду глотки, гортані і трахеї перед так
званим крильним відгалуженням глибокого
листка глибокої шийної фасції, між ним і
вісцеральним відгалуженням серединного
листка глибокої фасції шиї. Простір поширюється від основи черепа у переднє середостіння до рівня біфуркації трахеї (T4). Латерально він межує вгорі з парафарингеальним простором і, спускаючись, прилягає до
каротидних футлярів [18, 36]. Отже необхідно розібратися у особливостях національних класифікацій фасцій і фасціальних
просторів шиї. Невизначеність у цьому питанні інколи приводить до неоднозначного
трактування однієї і тієї ж патології.
В даній публікації ми наводимо два
спостереження ретрофарингеальної гематоми різної етіології.
У першому випадку хворий С., 84 роки, госпіталізований у клініку отоларингології Київської обласної лікарні зі скаргами
на виражену задишку, що посилюється в
горизонтальному положенні, періодичні напади задухи, біль в горлі, а також підвищену салівацію та значне утруднення при ковтанні. Симптоми виникли на тлі сильного
кашлю та підйому артеріального тиску до
180/100 мм рт. ст. Протягом доби стан пацієнта значно погіршився. Каретою швидкої
допомоги він був доставлений у приймальне відділення Київської ОКЛ.
Зовнішній огляд виявив білатеральний
набряк шиї від кута нижньої щелепи до рівня ключиці та підвищену чутливість шкіри
в ділянці лівої долі щитоподібної залози.
Шкірні покрови були бліді, акроціаноз. Дихання шумне (стридор на вдиху), часте – до
30 д.р./хв, втягнення надключичних ямок і
міжреберних проміжків. Серцева діяльність
– ритмічна. Тахікардія. Пульс – 120 уд/хв.
АД – 140/90. На шкірі грудей виявлені петехіальні крововиливи, які займали зону діаметром до 8 см. Спостерігалось удаване
збільшення розмірів гортані за рахунок відтискування її назовні. При фіброендоскопії
(рис. 1) слизова оболонка задньої стінки
глотки, починаючи від рівня твердого піднебіння, була ціанотична, випнута у задньобокових відділах, більше справа. Ларингоскопічно надгортанник не змінений, слизова
оболонка його рожева. Визначається вели74

ких розмірів випинання задньої стінки гортані, синюшного кольору, еластичної консистенції, яке майже повністю перекриває
просвіт гортані. Голосова щілина і вхід у
стравохід не візуалізуються.

Рис. 1 Ларингоскопічний вигляд ретрофарингеальної гематоми. Видно випинання задньої
стінки глотки і гортані з практично повною обтурацією її просвіту.

УЗД: в м'яких тканинах шиї вище і
нижче гортані визначається виражена інфільтрація і набряк. Щитоподібна залоза зміщена донизу. Права доля неоднорідна, містить кальцифікати діаметром 3-5 мм. Об'єм
– 5,4 см3. Ліва доля неоднорідна, зміщена
донизу, виходить за грудинно-ключичне
зчленування. Об'єм – 2,4 см3, перешийок – 5
см. Висновок: запальний інфільтрат.
Комп'ютерна томографія шиї: деформований просвіт трахеї і голосова щілина
звужені об'ємним утворенням щільністю +43 oд. НU з приблизними розмірами 44,1
на 70,0 мм. Комп'ютерна томографія органів
грудної порожнини: легені – без видимих
патологічних змін, в коренях є множинні
кальцифікати. Плевральні синуси вільні.
Ознак медіастиніту не виявлено. Рентгенограма м’яких тканин шиї і хребта показала
відхилення трахеї вправо. Глотка і гортань
були зміщені вперед. Контрастна рентгенографія стравоходу з барієвою сумішшю поЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №6, 2010

казала його звуження і зміщення вперед
(рис. 2).

рого виконана термінова трахеостомія. Відновлено адекватне дихання. 23.10.01 проведена операція: правобічна цервікотомія.
Між 5-ю фасцією та парієтальним листком
4-ї фасції шиї виявлена великих розмірів
гематома у вигляді згустків крові (червоні
тромби), найбільший з яких сягав 2x2,5x2
см. Згустки крові видалені. При подальшій
ревізії рани джерела кровотечі не знайдено.
Порожнина промита 3% розчином перекису
водню та 0,02% розчином хлоргексидину і
дренована двома поліхлорвініловими трубками, дистальні кінці яких виведені через
контрапертуру справа у надключичній області. Порожнина гематоми затампонована
турундами з фізіологічним розчином. Накладено шви на верхній та нижній краї рани. На 2-й день після операції тампони видалені. Дихання природним шляхом та проходження страви відновилися (рис 3, 4).

Рис 2. Контрастна рентгенограма шийного
відділу стравоходу в боковій проекції. Видно великий діастаз між хребтом і стравоходом.

Визначено діагноз: ретрофарингеальна гематома, ускладнена стенозом гортані і
стравоходу.
Аналіз крові: Hb – 155 г/л, ер. – 5,46 х
1012/л; л. – 11,9 х 109/л; н.:п. – 16, с. – 66;
еоз. – 0; мон. – 11; лімф. – 7, Ht – 49,4; тр. 334х103/л; ШОЕ – 30 мм/год. Коагулограмма: тест Лі-Уайта – 5 хв (N-3 – 5'); час рекальцифікації – 1'20" (N-60" – 120"); протромбіновий індекс – 90% (N – 80-110%); толерантність плазми до гепарину – 3'15" (N-8 –
11'); фібрин – 28 г/л (N-6 – 12 г/л); фібринолітична активність – 6,1% (N – 15-22%); ретракція – 40% (N – 35-37%); Ht – 53/47 (N –
45-55); фібриноген "В" поз.+ +. Аналіз сечі:
прозорість – мутна, колір жовтий, реакція
кисла. Пит. вага – 1020. Цукор, білок не
знайдені. Вміст кальцію в крові – 12,2
мг/дл, фосфору – 2,24 мг/дл. Функція щитоподібної залози – в нормі.
У зв’язку з наростанням симптомів
задухи в день госпіталізації 22.10.01 у хвоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №6, 2010

Рис. 3. Ларингоскопія на 10-й день після
операції. Просвіт гортані вільний.

Дренажі видалені на 3-й день, пацієнт
деканюльований на 4-й день. Призначено
антибактеріальну, протизапальну, гемостатичну терапію, переливання одногрупної
замороженої плазми. 5.11.01 накладені вторинні шви на рану. 13.11.01 хворий в задовільному стані виписаний за місцем проживання.
У іншому випадку гематома мала травматичний ґенез.
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Рис. 4. Контрастна рентгенограмма шийного відділу стравоходу в боковій проекції на 10-й
день після операції. Стравохід тісно прилягає до
хребта.

Хворий О., 18 років, госпіталізований
в ЛОР-відділення Київської ОКЛ 11.12.07 із
скаргами на біль в шиї зліва, що посилюється при ковтанні, неможливість ковтання,
біль та відчуття стискання за грудиною.
Зі слів постраждалого, під час бійки з
невідомими особами отримав удар ножем у
шию. Усіх деталей бійки чітко не пам’ятає,
бо перебував у стані алкогольного
сп’яніння. Він був доставлений до ЦРЛ, де
проведена ПХО рани; направлений у Київську ОКЛ.
При огляді у середній третині шиї зліва видно зашиту вузловими швами лінійну
рану довжиною 3,5 см. Деформації та асиметрії шиї не відмічається. При фарингоскопії визначено, що слизова оболонка задньої стінки глотки, починаючи від рівня
твердого піднебіння, синюшна, випнута у
задньобокових відділах, більше зліва. Ларингоскопічно надгортанник не змінений,
слизова його оболонка рожева. Спостерігається синюшність задньої стінки гортані.
Голосова щілина вільна. Рухомість голосових складок не порушена.
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Ан. крові: Hb – 140 г/л; ер. –
5,09х1012/л; л. – 14,7 х 109/л; тр. – 432х103/л;
ШОЕ – 8 мм/год. ПТІ – 90%. Час згортання
– 3'30"; 4'20". Ан. сечі: колір – жовтий, реакція – лужна, питома вага – 1010. Цукор –
сліди, білок не знайдено.
При рентгенографії шиї у боковій
проекції з контрастуванням стравоходу виявлений значний діастаз між спинним хребтом і стравоходом, який на рівні тіла 4-го
шийного хребця сягає 3,5-4 см.
КТ шиї: інфільтрація м’яких тканин
передньо-бокової поверхні шиї і підщелепної ділянки. Незначна інфільтрація навкруги стравоходу. Ознак травматичного ушкодження трахеї немає. Легені - без інфільтративних та осередкових змін. Плевральні синуси вільні. Висновок: колота рана шиї. КТ
ознаки початкового медіастиніту. Эзофагіт.
Фіброларингобронхоскопія: голосові
складки рухомі, сірі, блискучі. По лівій стінці гортані, проксимальніше трахеогортанного переходу, видно підслизовий
крововилив. Трахея вільна. Мембранозна
стінка трахеї на всьому протязі випнута,
пролабує в просвіт, синюшного кольору, з
розширеною судинною сіткою. На рівні С7–
С8 по лівій стінці трахеї спостерігається
крововилив. Бронхи прохідні, слизова оболонка їх блідо-рожева.
Визначений діагноз: ножове, колоте
поранення шиї. Ретрофарингеальна гематома.
На ранок пацієнт відмітив посилення
болю за грудиною. Враховуючи наростання
симптоматики, було проведено операцію лівобічну цервікотомію. Виявлено, що раневий канал сягає тіла 5-го шийного хребця.
У ретрофарингеальному просторі шиї знайдено великих розмірів гематому у вигляді
незгорнутої крові та згустків, найбільший з
яких сягав розмірів 4x3,5x3 см. Згустки
крові видалені. Порожнина промита антисептиками і дренована двома поліхлорвініловими трубками, дистальні кінці яких виведені через контрапертуру.
Призначено антибактеріальну терапію. Виконувались щоденні перев’язки.
Дренажі видалені на 4-й день. Загоєння рани відбулося первинним натягом. На 10-й
день хворий в задовільному стані виписаний за місцем проживання.
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Висновки: поширена ретровісцеральна гематома може стискати верхні дихальні
шляхи на рівні носової, ротової та гортанної
частин глотки, а також викликати компресію шийного та грудного відділів стравоходу і трахеї. Знання цього факту є виключно
важливим, бо в останньому випадку трахеотомія не приведе до ліквідації трахеальної
обструкції.
Важливим моментом в обстеженні пацієнтів із спонтанною цервікальною гематомою є визначення вмісту кальцію в крові,
оскільки ретровісцеральний крововилив
може бути зумовлений розривом аденоми

паращитоподібної залози. Супутніми симптомами відносної гіперкальціемії у даному
випадку можуть бути: остеопороз, нефролітіаз, дегідратація та ін.
Дані про тактику лікування хворих з
ретрофарингеальною цервікальною гематомою досить суперечливі. Безсумнівним
вважається лише той факт, що хірургічне
втручання показано у невідкладних випадках при обструкції верхніх дихальних шляхів та тривалій дисфагії. В інших випадках
через ризик розвитку інфекції та повторної
кровотечі віддається перевага консервативному лікуванню.
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