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У комплексному лікуванні хворих з
новоутвореннями гортані провідне місце
займає хірургічне втручання як найбільш
радикальний спосіб [2, 4]. В цьому аспекті
ендоскопічна хірургія гортані є найбільш
атравматичною, що дозволяє зберегти основні функції органу, а із застосуванням таких
високоенергетичних факторів, як високочастотна електрохірургія, дає можливість
досягати високого ступеня радикалізму та
атравматичності при хірургічних втручаннях. Стандартне використання монополярної електрокоагуляції, без урахування фізіологічних властивостей та інших факторів,
які можуть викликати опік та некроз, подовжує строки регенерації тканин з можливим рубцюванням [1] та обумовлює термічне ураження тканини на неконтрольовану
глибину. Все це призводить до опіку і некрозу навколишніх тканин з непередбаченим
та непрогнозованим результатом хірургічного втручання.
На першому етапі нами поставлена
мета вивчити вплив високочастотної електрохірургії на тканини гортані при застосуванні різного типу інструментів та потужностей (доз впливу). Морфологічні дослідження були проведені на тканинах органокомплексу гортані, видаленої з приводу
раку [3]. Нашими дослідженнями було визначено, що глибина та ступінь деструкції
тканин має пряму залежність від площини
робочої частини хірургічної насадки для
обох -низькоамплітудного та високоамплітудного режимів. Максимальний ефект
спостерігався при використанні насадки
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(типу «голка») з площиною контакту робочої частини до 1мм2. Ефект при застосуванні еліптичної насадки полягав в деструкції слизової оболонки, глибина якої залежала від потужності. Насадки типу «петля» з площиною контакту від 2 до 4 мм2 за
типом та ступенем впливу займають проміжне положення. Глибина ураження була
максимальною у високоамплітудному режимі. Комбінація різних насадок давала
можливість під час мікроларингохірургії
робити різні види втручання, а саме: розріз,
деепітелізацію, деструкцію та коагуляцію
тканин. Окремо слід зазначити, що, маніпулюючи величинами потужності та формою наконечника інструмента, можна контролювати пошарову глибину деструкції
слизової оболонки. Так, при потужності до
20 Вт досягається деструкція слизової оболонки з багаторядним епітелієм, яка обмежується шаром епітеліоцитів без ураження
підслизових структур, що важливо під час
операцій по видаленню папілом, папілярно
гіперплазованої слизової оболонки при
хронічному гіперпластичному ларингіті та
в інших випадках, де необхідно зберегти
підслизові структури з метою кращої регенерації епітелію в післяопераційному періоді без утворення рубцевої тканини. При
потужностях від 40 до 50 Вт ураження поширюється на підслизові структури. В області дна тканевого дефекту та по його
краю явища коагуляційного некрозу практично відсутні. Кінцеві відділи залоз не
деформовані як це відбувається під час
термічного ураження.
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Рис. 1. Вигляд злоякісного новоутворення
гортані у хворого Л. до видалення.

Рис. 3. Вигляд після мікроларингоскопічного видалення злоякісного новоутворення гортані у
хворого Л. за допомогою ВЧ електрохірургії.

Рис. 4. Ендофотографія у хворого Л. через 6
міс після хірургічного втручання.

Рис. 2. Етапи видалення злоякісного новоутворення гортані у хворого Л.
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Рис. 5. Рак in situ голосових складок на тлі
хронічного гіперпластичного ларингіту.
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рік.

Рис. 6. Етапи хірургічного втручання при
новоутворенні лівої голосової складки.

Рис. 7. Стан гортані у хворого М. через 1

При застосуванні високочастотної
електрохірургії з потужністю до 100 Вт спостерігається випарювання сполучнотканинної основи разом із судинами слизової оболонки та волокнами сполучної тканини.
Також при даній потужності та наявності
відповідного наконечника можливе різання
хрящової тканини.
Під нашим наглядом знаходився 61
хворий з новоутворенням гортані: 40 чоловіків та 21 жінка. Вік пацієнтів коливався
від 19 до 87 років.
За характером патології хворі розподілялися на наступні групи (таблиця):

Розподіл хворих за патологією
Назва патології в гортані
Cr гортані (І-ІІ стадія)
Плоскоклітинна папілома
Гемагіома
Ретенційна кіста
Амілоїдоз
Гіперкератоз
Фіброзний поліп
Кіста гортані (великих розмірів)
Лімфома гортанної частини глотки

Мікроларингоскопічна високочастотна електрохірургія при новоутвореннях гортані була застосована у всіх пацієнтів, котрі
були під наглядом. Нами з метою полегЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3, 2013

Чоловіки

Жінки
кількість хворих

18
7
4
1
1
4
4
1

4
5
4
1
4
3
-

шення виконання хірургічних втручань була
здійснена модернізація мікроларингохірургічного інструментарію. Для зменшення
кількості інструментів, що одночасно пере43

бувають в операційному полі, ми поєднали
вакуумаспіратор з радіохірургічним інструментарієм. Для цього останній був виготовлений порожнистим в середині та приєднувався до спеціально виготовленої рукоятки.
Рукоятка пристрою дає можливість підключення до вакуумаспіратора та електрохірургічної апаратури паралельно, що значно
збільшує можливість огляду операційного
поля та забезпечує свободу рухів в ньому.
Введення в роботу комбінованого мікроларингохірургічного інструментарію дозволило також значно скоротити час хірургічного
втручання.
У всіх хворих на рак гортані І-ІІ стадії
після проведеного лікування в період спостереження від 6 міс до 6 років рецидиву
патологічного росту не було. Операції виконувались без попереднього накладання
трахеостоми під загальним знеболенням. В
жодному випадку значної кровотечі не спостерігалось.
На рисунках 1-3 зображені етапи операції видалення злоякісного новоутворення
гортані у хворого Л. (53 роки).
Перебіг операції був без ускладнень,
не дивлячись на великий обсяг тканин, що
видалялись, та ступінь деструкції, а кровотеча була незначною. Повна епітелізація
ділянки гортані після хірургічного втручання спостерігалась через 2-3 тижні. Дихальна та голосова функції були задовільними. На рис. 4 приведено ендофотографію
через 6 міс після операції у хворого Л.
Слід зазначити, що у післяопераційному періоді ускладнень не було у всіх
прооперованих пацієнтів. У всіх обстежуваних з новоутвореннями гортані в разі
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отримання результату ПГЗ – «рак» проводився моніторинг стану м’яких тканин шиї
в динаміці після проведеного хірургічного
втручання шляхом ультразвукового дослідження або магнітно-резонансної томографії гортані.
На рис. 5-6 представлено ендофотографію при раку in situ голосових складок у
хворого М., 29 р., та етапи хірургічного
втручання при мікроларингоскопії за допомогою високочастотної електрохірургії.
При патогістологічному дослідженні було
визначено діагноз: Carcinoma in situ.
Операція проходила із застосуванням
насадок «петля» та «еліптична». Потужність
становила 80-100 Вт, режими – різання та
коагуляції. Повторний огляд пацієнта М.
через 1 рік не виявив рецидиву хвороби
(рис. 7).
Таким чином, впроваджений спосіб
високочастотної електрохірургії при злоякісних новоутвореннях гортані І-ІІ ст. у 22
осіб сприяв абластичному їх видаленню з
достатньою гемостатичною дією при резекції патологічних тканин гортані. Запропоноване лікування сприяє ранньому відновленню голосової функції у пацієнтів та покращує їх соціальну реабілітацію. Метод є
актуальним та таким, що потребує подальшого вивчення, вдосконалення та широкого
впровадження. Слід також зазначити, що
ефект дії на тканини гортані високочастотної електрохірургії залежить від потужності
та форми хірургічних наконечників, комбінація яких чинить різний вплив на біологічні тканини в залежності від поставленої
мети (-томія, -ектомія, деепітелізація, коагуляція).
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИК
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ МИКРОЛАРИНГОХИРУРГИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ

IMPROVEMENT OF METHODS
ENDOSCOPIC MICROSURGERY OF LARYNX
USING HIGH-FREQUENCY
ELECTROSURGERY

Павлык Б.И., Безбах Д.И., Клочков Е.И.,
Зинченко Ю.Н., Багирова И.М. (Киев)

Pavlik B.I., Bezbah D.I., Klochkov I.,
Zinchenko Yu.N., Bagirova I.M. (Kiyev)

Резюме

Summary

Изучалось влияние высокочастотной электрохирургии на ткани гортани при применении
разных по типу и мощности инструментов. На основании результатов анализа проведеного лечения
61 пациента зсделано заключение, что предложенный метод высокочастотной электрохирургии способствует абластичному удалению новообразований раннему восстановлению голосовой функции, а
также обладает гемостатическим действием.
Ключевые слова: гортань, эндоскопическая
микрохирургия, высокочастотная электрохирургия.

The effect of high-frequency electrosurgery on
larynx tissue with different instruments by type and
capacity was studied. Based on the analysis of the
treatment of 61 patients, we concluded that the proposed method of high-frequency electrosurgery helps
to remove tumors ablasty and hemostaticly, as well as
early recovery of vocal function.
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