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Біля 300 лімфатичних вузлів у людини 
розміщені в області голови та шиї. Метаста-
зи в регіонарні лімфатичні вузли у хворих із 
злоякісними новоутвореннями голови та 
шиї, з яких понад 90% представляють плос-
коклітинний рак, знижають п’ятирічне ви-
живання майже наполовину [2, 3, 11]. Тому 
своєчасна діагностика реґіонарних метаста-
тичних лімфовузлів шиї та призначення 
лікування мають велике значення. Локалі-
зація, розмір, стадія, гістологічна верифіка-
ція первинного пухлинного осередку сильно 
впливають на частоту виникнення реґіонар-
них метастатичних лімфовузлів шиї. На-
приклад, рак порожнини носа, ротової час-
тини глотки, дна порожнини рота та язика 
дає частіше реґіонарні метастази, ніж рак 
твердого піднебіння, губи. Рідко бувають 
метастази в реґіонарні лімфовузли шиї при 
локалізації первинного пухлинного осеред-
ку в серединному відділі гортані (голосових 
складках) і часто виникають при локалізації 
в гортанній частині глотки (грушеподібній 
кишені) [22]. 

Збільшення первинного пухлинного 
осередку, а також його поширення підви-
щують ризик виникнення реґіонарних мета-
статичних лімфовузлів шиї [8]. 

Частіше метастази дають пухлини з 
ендофітним ростом, а також високодифере-
нційований рак і рідше – з екзофітним рос-
том та низькодиференційований рак [30]. 

 
Алгоритм діагностики: 
1. Клінічний огляд та пальпація шиї. 
2. Ультразвукове дослідження. 
3. Комп’ютерна томографія (при не-

обхідності – в режимі ангіографії), магніт-

но-резонансна томографія, позитронно-
емісійна томографія.  

4. Ендоскопія верхніх дихальних шля-
хів та шлунково-кишкового тракту з огля-
дом первинного пухлинного осередку. 

5. Гістологічне підтвердження метас-
татичного раку пункційною або відкритою 
біопсією. 

 
Клінічний огляд та пальпація шиї 
При первинному клінічному огляді 

хворого і при пальпації, за даними Friedman 
та співавторів, Haberal та співавторів [13, 
16], у 20-51% випадків не виявляються ная-
вні реґіонарні метастатичні лімфовузли шиї. 
Це пов’язано як з досвідом лікаря, так і з 
анатомічними особливостями пацієнтів 
(товста і коротка шия). 

 
Ультразвукове дослідження,  
комп’ютерна томографія,  
магнітно-резонансна томографія 
УЗД, КТ, МРТ – є золотим стандартом 

виявлення реґіонарних метастатичних лім-
фовузлів шиї. УЗД – дешевий, доступний, 
інформативний в 97% випадках метод дос-
лідження, яким виявляються реґіонарні ме-
тастатичні лімфовузли шиї в діаметрі від 3 
мм і більше. КТ, МРТ дають можливість в 
84-92% випадків визначити реґіонарні мета-
статичні лімфовузли шиї діаметром від 5 мм 
і більше. Однак ні один з цих трьох методів 
не може точно виявити, чи це реґіонарний 
метастатичний лімфовузол шиї, чи це вузол 
запального характеру. Дослідження показа-
ли, що є кореляція між розміром вузла і 
гістологічним підтвердженням метастазу. 
Більшість лімфатичних вузлів діаметром 1-
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1,5 см мають метастази [17,31]. В інших 
дослідженнях [32] доведено, що в 33% ви-
падків спостерігаються метастази в лімфа-
тичних вузлах, які є меншими за 1 см в діа-
метрі [33], а у вузлах діаметром 3 мм і менш 
метастазування сягає 10%. 

Дуже важливо, що у 25% випадків пі-
сля видалення реґіонарних метастатичних 
лімфовузлів шиї у видаленому матеріалі 
гістологічно знаходяться настільки малі 
метастази, які не були виявлені до операції 
ні одним з цих трьох методів [5, 33]. Врахо-
вуючи невисоку, в такому випадку, чутли-
вість перелічених методів, для діагностики 
прихованих метастазів та визначення шля-
хів метастазування у хворих на рак ротової 
порожнини та ротової частини глотки за-
пропоновано виконувати біопсію сторожо-
вого лімфатичного вузла [3, 26]. 

Діагностика сторожового лімфатично-
го вузла базується на концепції, що злоякіс-
ні клітини з первинної пухлини поширю-
ються в один або в групу лімфовузлів (сто-
рожових) перед переходом до лімфатичних 
вузлів іншої частини басейну. Для виявлен-
ня сторожового лімфовузла використовують 
радіоізотопний метод і барвники [9, 26]. 

Сторожовий лімфатичний вузол ви-
значається як перший фільтр, через який 
проходить лімфовідтік від первинного осе-
редку новоутворення. Вважається, що від-
сутність ознак ураження сигнальних лімфа-
тичних вузлів вказує на відсутність метаста-
зів в інших регіонарних лімфатичних вуз-
лах. Автори вважають, що такий принцип 
виявлення та біопсії сторожового лімфатич-
ного вузла у хворих на рак дозволить інди-
відуалізувати підхід до вибору обсягу хіру-
ргічного втручання у кожного конкретного 
пацієнта [15, 26, 29]. 

 Важливим критерієм в діагностиці 
реґіонарних метастатичних лімфовузлів шиї 
є форма лімфатичного вузла, співвідношен-
ня його короткої та довгої осі діаметра. Гіс-
тологічні дослідження показали, що у 95% 
збільшених вузлів шиї, у яких при УЗД фо-
рма вузла (співвідношення його короткої та 
довгої осі діаметра) була більша 2, діагнос-
тувався як запальний вузол. У вузлах, в 
яких різниця згаданих показників була ме-
нше 2, у 95% випадків діагностовано злоя-
кісний метастатичний процес [6, 8,18]. 

Позитронно-емісійна томографія 
Позитронно-емісійна томографія (ПЕТ) 

– це метод медичної радіоізотопної діагнос-
тики, заснований на застосуванні радіо фарм-
препаратів, мічених ізотопами – позитронни-
ми випромінювачами. За допомогою ПЕТ 
сканера відстежується розподіл введених в 
організм біологічно активних сполук, мічених 
ізотопами, і які випромінюють позитрони. В 
зв’язку з тим, що в пухлинах метаболізм зна-
чно вищий, ніж в нормальній тканині, вони 
значно більше накопичують мічені радіоізо-
топи. Це дає можливість виявити пухлину в 
організмі. ПЕТ виявляє злоякісні новоутво-
рення в організмі та метастатичні лімфовузли 
майже в 87-94 % випадків, діаметр якого на-
віть менше 5 мм [14, 15]. 

 
Ендоскопічне дослідження  
Ендоскопічне дослідження верхніх 

дихальних шляхів проводиться з метою ко-
нтролювання первинного пухлинного осе-
редку, а також для виявлення первинно-
множинної пухлини (поява и розвиток у 
одного хворого 2 чи більше злоякісних но-
воутворень в одному органі або різних ор-
ганах і системах) і при необхідності – з ви-
конанням біопсії. При цьому в огляд залу-
чаються глотка, (носова, ротова та гортанна 
її частини), гортань, трахея та стравохід. За 
даними літератури [18 ], клінічні прояви 
первинно-множинних пухлин спостеріга-
ються у 5-21% хворих. 

 
Гістологічне дослідження 
Клінічна та радіологічна підозра на 

наявність реґіонарних метастатичних лім-
фовузлів шиї повинна бути підтверджена 
гістологічно. 

Пункційна біопсія, яка може бути ви-
конана під контролем УЗД, підтверджує ме-
тастатичні пухлини в 96% випадках [9, 29]. 

Відкрита біопсія – суперечлива. Так, 
більшість авторів вважає недоречним вико-
нувати відкриту біопсію, бо рана та післяо-
пераційний рубець впливають на проведен-
ня планової шийної дисекції [12, 27]. 

 
Анонімні метастатичниі  
лімфатичні вузли шиї 
При анонімних метастатичних лімфа-

тичних вузлах шиї коли не виявлено пер-
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винного пухлинного осередку в області го-
лови та шиї, треба шукати пухлину в стра-
воході, щитовидній залозі, в легенях, моло-
чній залозі та шлунку [21]. 

 
Стадії: 
NX – недостатньо даних для оцінки ре-

гіонарних лімфатичних вузлів. 
N0 – немає ознак метастатичного ура-

ження регіонарних лімфатичних вузлів. 
N1 – метастаз в одному гомолатераль-

ному лімфатичному вузлі розміром ≤ 3 см; 
N2 – метастаз в одному або декількох 

гомолатеральниї вузлах розміром від 3 до 6 
см і/або метастази в лімфатичних вузлах 
шиї з обох сторін та/або з протилежного 
боку розміром ≤6см;  

N3 – метастаз (и) в лімфатичному вузлі 
(ах) розміром >6 см 

 
Тактика лікування 
Тактика лікування при реґіонарних 

метастатичних лімфовузлів шиї залежить 
від їх розмірів. 

При N0 – думки заперечливі (деякі ав-
тори рекомендують виконувати профілак-
тичні шийні дисекції) [34, 35]. 

При вузлах N1 – однакові результати 
як при хірургічному втручанні, так і при 
використанні хіміопроменевій терапії, яка 
застосовується також на первинний пух-
линний осередок. 

Вузли N2-і N3 – потребують призна-
чення комбінованого лікування (хірургічне 
втручання з курсом хіміопроменевої тера-
пії) [15, 23]. 

Найкращі результати лікування з при-
воду метастатичних шийних лімфатичних 
вузлів дає комбінація хірургічного втручан-
ня з хіміопроменевою терапією. Як показа-
ли рандомізовані дослідження, послідов-
ність використання хіміопроменевої терапії 
– до чи після хірургічного лікування не 
впливає на показники п’ятирічного вижи-
вання хворих [30]. 

 
Історичні аспекти 
Золотим стандартом видалення метас-

татичних лімфатичних вузлів шиї є шийна 
дисекція в різних варіантах, яка була описа-
на в 1906 р. Crile (операція Крайля) [10]. 
Операція включала одночасне видалення 

первинного пухлинного осередку в хворої 
на рак молочної залози та всієї клітковини з 
лімфатичними вузлами на боковій поверхні 
шиї від ключиці до нижнього краю нижньої 
щелепи. Crile підкреслював, що неповне 
видалення метастатичних лімфатичних вуз-
лів шиї в подальшому сприяє дисемінації 
процесу і стимулює ріст пухлини. Він також 
вважав, що неможливо видалити всі лімфо-
вузли шиї без резекції кивального м’язу та 
внутрішньої яремної вени, особливо коли 
метастатичні лімфовузли є великими і мно-
жинними. Martin в 1951 р. популяризував 
описану Крайлем шийну дирекцію, і вона 
отримала світове визнання [19]. 

В 1967 р. Bocca і Pignataro запрпону-
вали різні варіанти функціонально-ощадних 
шийних дирекцій, при яких зберігаються 
окремі групи лімфатичних вузлів шиї, дода-
тковий нерв, кивальний м’яз та внутрішня 
яремна вена [7]. В 1969 р. А.І. Пачес і Г.В. 
Фалілєєв описали такі операції, як «футляр-
но-фасціальне видалення клітковини шиї» 
[1]. Зменшення об’єму втручання на лімфа-
тичних колекторах стало можливим внаслі-
док закономірностей метастазування злоякі-
сних пухлин голови та шиї. Однак з назви 
таких хірургічних втручань неможливо бу-
ло зрозуміти, які групи лімфатичних вузлів 
шиї видалені, а які збереглися. Класифікація 
лімфатичних вузлів шиї дає можливість 
легко розуміти один одного. 

В 1981 р. Shah і співавтори на основі 
клінічних та патофізіологічних даних за-
пропонували класифікацію лімфатичних 
вузлів шиї, при якій на шиї виділено 6 рів-
нів лімфатичних вузлів [26]. Robbins і спів-
автори в 2000 р. запропонували розподілити 
3 рівні на підрівні [23, 24] (рис.). 

 
Класифікація лімфатичних вузлів 

шиї, затверджена Американським 
Об’єднаним Комітетом по вивченню зло-
якісних новоутворень та Американською 
академією оториноларингології та хірургії 
голови і шиї. 

Згідно з існуючою класифікацією, за-
твердженою у 2001 р., виділяються 6 рівнів 
і 6 підрівнів лімфатичних вузлів шиї. Всі 
рівні позначаються римськими цифрами, а 
підрівні - літерами А і В. Рівні лімфатичних 
вузлів визначаються тільки в межах шиї.  
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Розподіл I, II і V рівнів на два підрівні 
(А і В ) проведено з метою врахування зако-
номірностей метастазування різних пухлин. 

Ретроспективні дослідження видале-
ного матеріалу показали закономірності 
метастазування новоутворень голови та шиї 
в лімфатичні вузли шиї. Так, при раку рото-
вої частини глотки уражаються лімфатичні 
вузли II В рівня (акцесорна зона), а при раку 
гортані – II А-III рівні, при раку носової 
частини глотки – II В і VА рівні. При ново-
утворенні губи або передньої частини рота 
метастази локалізуються в IА рівні, при 
раку щитовидної залози – у VI і VII рівні. 
Рівень VВ вміщує лімфатичні вузли, ура-
ження яких має прогностичне значення при 
новоутвореннях верхніх дихальних шляхів. 
Чим нижче на шиї знаходиться метастатич-
ний лімфатичний вузол, тим частіше вини-
кають віддалені метастази. В табл. описані 
межі всіх рівнів лімфатичних вузлів шиї. 

Таким чином, виділення підрівнів має 
клінічне значення, дозволяє більш точно 
виявити локалізацію метастазу. Таке позна-
чення рівнів лімфатичних вузлів шиї в за-
ключеннях УЗД, КТ, МРТ, а також, в про-
токолах операцій виключає можливі діагно-
стичні і лікувальні помилки, пов’язані з 
неточним описанням локалізації метастазів, 
і дає можливість хірургам і радіологам чітко 
планувати лікування, а також має прогнос-
тичне значення. Дана класифікація шийних 
вузлів стала також основою для класифіка-
ції шийних дисекцій [4, 14, 20]. 

Класифікація шийних дисекцій, реко-
мендованих Американською Академією 
оториноларингології, хірургії голови та шиї 
(1991 р.), на такі з групи: 

1. Класична радикальна та модифіко-
вані радикальні шийні дисекції. 

2. Селективні шийні дисекції. 
3. Розширені шийні дисекції. 
 
Класична радикальна шийна  
дисекція (операція Крайля) 
Операція включає видалення одним 

блоком клітковини з метастатичними лім-
фатичними вузлами на всіх V рівнях шиї та 
кивального м’яза, внутрішньої яремної ве-
ни, ХІ пари черепних нервів (додаткового 
нерва), підщелепної залози і нижнього по-
люса білявушної залози. 

 Показанням до класичної радикаль-
ної шийної дисекції є множинні метастати-
чні лімфатичні вузли шиї, особливо у верх-
ніх рівнях шиї, великий метастатичний ву-
зол або конгломерат вузлів. 

Після класичної радикальної шийної 
дисекції виникають як функціональні, так і 
косметичні дефекти внаслідок видалення 
додаткового нерва, кивального м’яза та вну-
трішньої яремної вени. Це – порушення 
функції в плечовому поясі, постійний біль, 
набряк м’яких тканин голови та шиї, лімфо-
рея, кровотеча із сонної артерії, оскільки 
вона прикрита тільки шкірою. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 
 
Модифікована радикальна шийна 

дисекція включає в себе видалення одним 
блоком клітковини з метастатичними лім-
фатичними вузлами з I по V рівень шиї і 
припускає збереження однієї або всіх трьох 
структур: додаткового нерва, внутрішньої 
яремної вени та кивального м’яза. 

Ця операція розподіляється на 3 типи:  
Тип І – коли зберігається тільки дода-

тковий нерв. 
Тип ІІ – коли зберігається додатковий 

нерв та внутрішня яремна вена. 
Тип ІІІ – коли зберігаються додатко-

вий нерв, внутрішня яремна вена та киваль-
ний м’яз. Цей тип операції ще називається 
консервативною або функціональною ший-
ною дисекцією.  
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Таблиця 

Групи лімфатичних вузлів Рівні Межі 

Підборідні лімфатичні вузли IА 
Верхня – нижня щелепа  
Бічні – передні черевця двочеревних м'язів з обох сторін  
Нижня – під'язикова кістка 

Піднижньощелепні лімфатичні 
вузли IB 

Верхня – тіло нижньої щелепи  
Передня – переднє черевце двочеревного м'яза  
Задня – шилопід'язиковий м'яз  
Нижня – тіло під'язикової кістки 

Верхня яремна група  
(розподіляється на 2 підрівні,  
межею між якими є  
додатковий нерв) 

IIA 

Верхня – основа черепа  
Передня – шилопід'язиковий м'яз  
Задня – додатковий нерв  
Нижня – горизонтальна лінія, проведена вздовж нижнього 
краю тіла під'язикової кістки 

IIB 

Верхня – основа черепа  
Передня – додатковий нерв  
Задня – задній край грудино-ключично-соскоподібного 
м'яза, чутливі гілки шийного сплетіння  
Нижня – горизонтальна лінія, проведена уздовж нижнього 
краю тіла під'язикової кістки 

Середня яремна група  III 

Верхня – горизонтальна лінія, проведена вздовж нижнього 
краю тіла під'язикової кістки  
Передня – передній край грудино-ключично-соскоподібного 
м'яза  
Задня – задній край грудино-ключично-соскоподібного 
м'яза, чутливі гілки шийного сплетіння  
Нижня – горизонтальна лінія, проведена уздовж нижнього 
краю персневидного хряща 

Нижня яремна група  IV 

Верхня – горизонтальна лінія, проведена уздовж нижнього 
краю персневидного хряща  
Передня – передній край грудинопід'язикового м'яза  
Задня – задній край грудино-ключично-соскоподібного 
м'яза, чутливі гілки шийного сплетіння  
Нижня – ключиця 

Лімфатичні вузли бокового 
трикутника шиї  
(розподіляється на 2 підрівні, 
межею між якими служить 
умовна горизонтальна лінія, 
проведена на рівні нижньої 
межі переднього виступу  
персневидного хряща) 

VA 

Верхня – кут в місці перетину грудино-ключично-
соскоподібного і трапецієподібного м'язів  
Передня – задній край грудино-ключично-соскоподібного 
м'яза, чутливі гілки шийного сплетіння  
Задня – трапецієподібний м'яз  
Нижня – горизонтальна лінія, проведена на рівні нижнього 
краю персневидного хряща 

VB 

Верхня – горизонтальна лінія, проведена на рівні нижнього 
краю персневидного хряща  
Передня – задній край грудино-ключично-соскоподібного 
м'яза, чутливі гілки шийного сплетіння  
Нижня задня ключиця 

Передні шийні лімфатичні 
вузли VI 

Верхня – під'язикова кістка  
Бічні – загальні сонні артерії з обох сторін  
Нижня – яремна вирізка грудини 
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Селективна шийна диcекція 
Як показали рандомізовані дослі-

дження, немає достовірної кореляції між 
кількістю видалених метастатичних лімфо-
вузлів і п’ятирічною виживаністю. Відсут-
ність такої залежності стала основою вико-
нання менших за об’ємом шийних дисекцій, 
так званих селективних шийних диcекцій 
[20]. 

При цій операції видаляється група 
лімфатичних вузлів тільки з деяких рівнів 
шиї і припускається збереження додатково-
го нерва, внутрішньої яремної вени та кива-
льного м’яза. 

Розрізняються 4 типи селективних 
шийних дисекцій: 

І. Передньо-латеральна селективна 
шийна дисекція. Вона включає видалення 
клітковини з лімфатичними вузлами з 1-2 та 
3 рівнів шиї. 

ІІ. Латеральна селективна шийна ди-
секція. Вона включає видалення кліткови-
ни з лімфатичними вузлами 2-3 та 4 рівнів 
шиї. 

ІІІ. Задньо-латеральна селективна 
шийна дисекція. Вона включає видалення 
клітковини з лімфатичними вузлами 2-3- 4 
та 5 рівнів шиї. 

ІV. Передня шийна дисекція. Вона 
включає видалення претрахеальних та пара-
трахеальних лімфатичних вузлів. 

 

Розширена шийна дисекція 
При цій операції видаляються всі вище-

перераховані структури, як при радикальній 
шийній дисекції, а також ретрофарингеальні, 
паратрахеальні групи вузлів, сонна артерія 
(загальна або внутрішня), при необхідності – 
стінка глотки, корінь язика, м’яке піднебіння. 
За останнє десятиріччя стандартними мето-
дами шийної дисекції є модифікована ради-
кальна та селективна шийна дисекція, які 
дозволяють зберегти більшість структур, що 
раніше підлягали видаленню [3, 15, 26]. 

 
Заключення 
1. Метастази в регіонарні лімфатичні 

вузли шиї у хворих із злоякісними новоутво-
реннями голови та шиї потребують своєчас-
ної діагностики та проведення комбінованого 
лікування з врахуванням біологічної власти-
вості первинного пухлинного осередку, стадії, 
локалізації та анатомічних особливостей шиї. 

2. Найбільш важливими завданнями 
при плануванні шийної дисекції є виявлен-
ня та визначення локалізації метастатично 
ураженого лімфатичного вузла. 

3. Нині стандартними методами ший-
ної дисекції є модифікована радикальна та 
селективна шийна дисекція, які дозволяють 
зберегти більшість анатомічних структур 
шиї, що раніше підлягали обов’язковому 
видаленню. 
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