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Одним з найважливіших прогностичних факторів при раку, в тому числі раку
верхніх дихальних шляхів, є наявність метастазів [4]. Вважається, що результат лікування залежить не стільки від поширеності
первинної пухлини, скільки від наявності
реґіонарних та віддалених метастазів [22].
Реґіонарне метастазування злоякісних пухлин верхніх дихальних шляхів здійснюється
переважно лімфатичним шляхом і уражає
лімфовузли шиї, а виникає приблизно в 11 –
69,4% випадків [1]. Метастази злоякісних
захворювань верхніх дихальних шляхів віддалені органи, за даними різних авторів
з’являються в 9-40% пацієнтів [2, 12, 13,
27], найчастішою локалізацією є легені (4585%), кістки (10-30%), печінка (5-22%), середостіння [2, 12, 13, 15, 16]. Також є повідомлення про віддалені метастази в щитовидну залозу, шкіру, м’язи,головний мозок,
спинний мозок, грудну клітку, кишечник [9,
15, 16, 17, 20, 21]. В багатьох дослідженнях
показано, що ризик появи метастазів у віддалені органи залежить не лише від характеристики первинної пухлини, а також від
наявності регіонарних метастазів, їх розміру
та кількості, екстракапсулярного поширення [12, 16, 22, 27].
Частота появи метастазів у серце в
пацієнтів із злоякісними захворюваннями
коливається від 6 до 25% випадків,причому
порівняно з первинними пухлинами серця
метастатичні пухлини зустрічаються в 100
разів частіше [10]. Метастази в серце виникають переважно у осіб з диссемінованим
пухлинним захворюванням. Найчастіше
метастазують в серце рак легенів, молочної
залози та стравоходу, злоякісна лімфома,
злоякісна меланома. Описано випадки мета84

стазування рака щитовидної залози, нирки,
печінки, кишечника, кореня язика [3, 7, 10,
11, 14, 19, 24, 25, 29, 30].
Клінічно серцеві метастази мало себе
проявляють, оскільки на перший план виходить клініка первинного пухлинного процесу, а також частково за рахунок невеликого
розміру метастазів. Найчастіше вони виявляються посмертно. У ретроспективних
дослідженнях лише у кожного десятого пацієнта з метастазами у серце діагностованими на аутопсії були прижиттєві клінічні
ознаки ураження серця [3, 7, 11, 14, 25, 28,
30]. Метастази можуть імітувати захворювання клапанів серця або викликати серцеву
недостатність, розлади серцевого ритму,
порушення провідності, напади непритомності або досить часто перикардіальний
випіт. Стенокардія та інфаркт міокарду може бути результатом як емболії коронарних
артерій, так і їх проростання або стискання
[6, 8, 14]. Внутрішньопорожнинні правобічні метастази у серця можуть призвести до
легеневої емболії, а лівобічні метастази - до
системної емболії [26]. Дані електрокардіограми звичайно не є специфічними, але можуть вказувати на порушення ритму та провідності. Перикардит рідко супроводжується підйомом ST-сегмента. Q-хвилі виникають як наслідок пухлинозалежного інфаркту міокарду [6, 8, 11]. Оглядова рентгенографія також не дає чіткої відповіді, можна
побачити збільшення розмірів серцевої тіні
за рахунок перикардіального випоту та/або
паракардіальні пухлинні вирости [18]. На
сьогоднішній день найкращими методами
для діагностики метастазів у серце є ехокардіографія, комп’ютерна томографія та ядерно-магнітний резонанс [18, 19, 23].
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Оскільки у вітчизняній літературі ми
не знайшли повідомлень про метастази у
серце з пухлин голови і шиї, представляємо
наше клінічне спостереження. Хворий Р.,
1956 р. народження, поступив в ЛОР-відділ
ЛОКЛ 02.04.2011 зі скаргами на охриплість
голосу, дискомфорт в горлі при ковтанні.
Інших скарг не пред’являв.
Пацієнт вважав себе хворим приблизно протягом 3 міс, коли вперше з’явилися
вищезгадані скарги.
При непрямій ларингоскопії було виявлено, що ліва половина гортані проросла
горбисто-виразкуватою пухлиною з розпадом, нерухома, ліва половина гортанної
частини глотки набрякла, на шиї зліва визначається твердий, обмежено рухомий інфільтрат.
02.04.2011 під місцевою анестезією
було взято біопсію з гортані. Гістологічне
заключення № 959к/11: помірно диференційований плоскоклітинний Cr (G2). У
хворого було виконано передопераційне
обстеження згідно з протоколом МОЗ
України.
УЗД шиї (04.04.2011): зліва у верхній
третині визначається лімфовузол d 4см з
чіткими контурами, без кровопостачання,
інтимно прилягає до яремної вени, проростання в судини не візуалізується, яремна
вена - без ознак тромбозу. Рентгенографія
ОГК (04.04.2011): емфізема легень, дифузний пневмосклероз, хронічний бронхіт, серцева тінь без патологічних змін, ліва межа
по середньо ключичній лінії. Спірографія
(04.04.2011): вентиляційна здатність легень
в межах норми, незначне затруднення прохідності на рівні крупних бронхів по рестриктивному типу, середні і дрібні бронхи в
нормі. КТ шиї (05.04.2011): об’ємне утворення, яке проростає ліву половину гортані
та поширюється в ліву грушевидну кишеню
та в напрямку до стравоходу до рівня 6
шийного хребця, зліва на шиї є збільшений
лімфатичний вузол d 4см з ймовірною інвазією в яремну вену. ЕКГ (05.04.2011): ритм синусовий, ЧСС – 68 уд/хв, електрична вісь
серця – нормальне положення, перехідна
зона V3-V4, гіпертрофії відділів серця не
виявлено. Хворий консультований терапевтом (05.04.2011): хронічний бронхіт в стадії
ремісії, хронічний бульбіт в стадії ремісії.
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Визначено клінічний діагноз: рак гортанної
частини глотки, метастази в шийні лімфовузли зліва T4N2M0.
12.04.2011 виконано операцію – розширену ларингектомію. На операції виявлено, що пухлина з розпадом проростала ліву
грушевидну кишеню, ліву половину гортані, поширювалась в позаперстневидну ділянку, задню стінку глотки до устя стравоходу. Біопсія № 63303-10: помірно диференційований плоскоклітинний рак. 27.04.2011
виконано операцію Крайля зліва. Збільшений лімфатичний вузол d-4 см розташовувався в ділянці біфуркації загальної сонної
артерії без її проростання, на розрізі – розпад, тканина по типу риб’ячого м’яса. Біопсія № 64203-8: метастаз плоскоклітинного
рака. Обидві операції та післяопераційні
періоди мали перебіг без особливостей та
ускладнень. Пацієнт був виписаний із стаціонару в задовільному загальному стані, рана
на шиї загоїлась повністю, виписаний з направленням на променеву терапію. Згідно з
рекомендаціями про диспансерне спостереження [5] пацієнт 1 раз на місяць приходив
в ЛОР-відділення Львівської обласної клінічної лікарні, проводився його огляд з пальпацією та УЗД м’яких тканин шиї. Приблизно через 12 міс (12.04.2012 р.), коли хворий
звернувся для чергового післяопераційного
огляду, під час виконання УЗД дослідження
шиї у нього розвинувся приступ, який спочатку було розцінено як гостру ішемічну
атаку. Відразу було проведено ехокардіографічне дослідження, яке дозволило виявити в порожнині правого шлуночка серця
велике ехогенне утворення з фестончатим
краєм, яке виходило із стінки і заповнювало
шлуночок майже на половину його об’єму.
Утворення розміром 58х35х32 мм, нерухоме. Функція трикуспідального клапана не
була порушена. Ознак легеневої гіпертензії
не виявлено. Рідина в порожнині перикарду
відсутня. Ліві відділи серця й аорта – без
особливостей, скоротлива здатність збережена. Через деякий час ознаки серцевої недостатності самостійно минули.
Враховуючи знахідку, пацієнта в терміновому порядку було направлено на магнітно-резонансну томографію серця. Обстеження проведено на 1,5Т МРТ сканері
ExelartVantageAtlas ZGV. Серце розміщено
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типово, правильної будови. В порожнині
правого шлуночка виявлено утворення неправильної форми, розміром 32-51-42 мм, з
нерівним, достатньо чітким контуром, яке
походить з верхньої та бокової стінок ПШ, з
гіпоінтенсивним МР сигналом в режимі Т2
та ізоінтенсивним сигналом в режимі Т1 та
STIR (у порівнянні з незміненим міокардом). Найбільша площа утворення становить 14 см2 (в чотирикамерній проекції, в
діастолу) (рис. 1, 2). Поперечний розмір
ПШ складає 46 мм, поздовжній – 75 мм;
поперечний розмір ПП – 52 мм, поздовжній
– 45 мм; кінцево-діастолічний об’єм ПШ –
141 мл, кінцево-систолічний об’єм ПШ –
49 мл (в чотирикамерній проекції, в діастолу). Ліві камери серця не розширені. Товщина міжшлуночкової перегородки – 10 мм,
товщина нижньої стінки ЛШ – 8 мм. Порушень загальної та сегментарної скоротливої
здатності ЛШ і ПШ не виявлено. Фракція
викиду ЛШ – 57%, ПШ – 35%. Після введення контрастуючої речовини на відтермінованих сканах в утворенні виявлено нерівномірне накопичення контрасту у вигляді
ділянок з гіпер-, ізо- та гіпоінтенсивним МР
сигналом, що відповідає зонам фіброзу,
тканині міокарда та, можливо, зонам розпаду (рис. 3).

Рис. 2. Коротка вісь серця, режим кінопетлі
(ssfp). Ліва стрілка – новоутворення. Права стрілка
– лівий шлуночок.

Рис. 3. Чотирикамерна проекція, відстрочене контрастування на 20-й хвилині. Ділянки нерівномірного накопичення контрастуючої речовини
(різної інтенсивності) демонструють патологічний
субстрат утворення (змінена тканина з ділянками
розпаду).

Рис. 1. Чотирикамерна проекція, режим кінопетлі (ssfp). Верхня стрілка – новоутворення.
Ліва стрілка – праве передсердя. Права стрілка –
лівий шлуночок.
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Пізнього контрастування незміненого
міокарда не виявлено. Рідина в порожнині
перикарда відсутня. Листки перикарда не
змінені. Клапани серця звичайної будови, їх
функція не порушена. Магістральні судини
без патологічних змін. Збільшених лімфаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №1, 2013

тичних вузлів у середностінні не визначено.
Паренхіма легень, що потрапила в зону,
обстеження, без осередкових змін інтенсивності МР сигналу. Висновок: новоутворення
порожнини правого шлуночка, найімовірніше mts верхньої та бокової стінок ПШ.
Помірне розширення ПП. Загальна скоротлива здатність ЛШ і ПШ збережена.
В подальшу пацієнт був направлений
в онкодиспансер для вирішення специфічного онкологічного лікування з приводу
серцевого метастазу. Повторне ехокардіографічне дослідження, проведене через 10
тижнів, показало, що новоутворення значно

збільшилось і заповнювало 2/3 порожнини
правого шлуночка. Розмір його став
60х51х85 мм, край чіткий, нерівний. Ехокардіографічних ознак легеневої гіпертензії не
було. Рідина у порожнині перикарда не
з’явилася.
Враховуючи те, що серцеві метастази
частіше мають безсимптомний перебіг,
важко діагностуються, хворі на злоякісні
захворювання, в тому числі і верхніх дихальних шляхів, при появі будь-яких ознак
розладів роботи серця в обов’язковому порядку мають проходити ехокардіографічне
обстеження.
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