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Гострий епіглотит, як тяжке запалення
надгортанника, черпакувато-надгортанних
складок та навколишніх тканин, в сучасних
умовах зберігає свою медико-соціальну
значимість, тому що швидко зростаюча інтоксикація та дихальна недостатність при
несвоєчасній діагностиці і неадекватній
терапії може стати безпосередньою причиною флегмони шиї, медіастиніту і навіть
смерті пацієнта [9, 10, 18, 30].
Багато років гострий епіглотит був
прерогативою дитячого віку, чому присвячена значна кількість досліджень [2, 5, 6, 14,
17, 18]. Якщо в 1980 р. співвідношення дітей до дорослих складало 2,6:1, то в 1993 р.
– вже 0,4:1 [21, 23, 30]. В останні 50 років
відзначено значне збільшення частоти епіглотиту серед населення різних країн: Квебек (Канада) – 6 на 100000, Стокгольм
(Швеція) – 14 на 100000, Женева (Швейцарія) – 34 на 100 000, США – 1 на 100 000. В
Україні при епідемії дифтерії наприкінці
1990-х – початку 2000-х років гострий епіглотит став зустрічатися частіше, особливо
серед дорослого населення, набув більш
агресивного перебігу в плані виникнення
тяжких соматичних ускладнень при скороченні терміну спостереження [8, 9]. Високий ризик летального наслідку зумовлений
можливістю обструкції верхніх дихальних
шляхів та складністю інтубації пацієнта в
багатьох випадках [3, 19], смертність у дорослих складає 7%, у дітей при пізній діагностиці – від 6 до 20% [16, 21, 23]. Кількість
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нше і в більшості – в останні роки [4, 18, 21,
22, 27, 28].
В класичному варіанті захворювання
характеризується болем у горлі, зростаючим
при ковтанні, дисфагією і утрудненим диханням, іноді – слинотечею. В деяких випадках для полегшення дихання хворі приймають характерну позу – сидять, нахилившись вперед. Але характерною особливістю
епіглотиту є невідповідність всіх вище перерахованих клінічних ознак фарингоскопічній картині – відсутні запальні зміни піднебінних мигдаликів. Б.С. Преображенський [13] так описав цей клінічний
феномен: «Часто лікар, що обстежує глотку
і очікує на підставі наявності описаних
симптомів знайти явища ангіни, не бачить
там об'єктивного пояснення скаргам хворого». Досить часто значні труднощі з'являються при визначенні форми епіглотиту
(інфільтративна або абсцедуюча) і, отже,
показань для розтину абсцесу надгортанника як невідкладної допомоги.
Існуючі методи дослідження гортані
(непряма ларингоскопія, мікроларингоскопія, фіброларингоскопія) дають можливість
оглянути місце запалення, але не завжди
інформативні при епіглотиті, тому що інфільтрований, ніби «роздутий» надгортанник
не дозволяє оглянути нижче розташовані
відділи гортані [3, 11]. При візуальній оцінці досліднику доступна лише поверхня об'єкта, що не завжди дозволяє визначити зону
найбільш виражених змін і вирішити питання про стадію епіглотиту. У зв'язку з цим
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виникає необхідність використання додаткових діагностичних неінвазивних методів,
серед яких може бути СКТ- або МРТграфія, які частіше застосовуються при пухлинах цієї локалізації [7]. В той же час,
складність виконання дослідження, знаходження більшості пацієнтів у вимушеному
положенні (сидячи) і ризик розвитку гострого стенозу обмежує його застосування.
Одним з візуально інформативних неінвазивних методів є ультразвукова діагностика, яка проводиться в декількох режимами дослідження (В, М, 3D і 4D, з широким
спектром допплерівського сканування). Цей
метод не вимагає попередньої підготовки
хворого до обстеження, може проводитися в
будь-який час доби, безболісний, майже
немає протипоказань і побічних дій. Ультразвукове дослідження гортані застосовували А.Г. Шантуров [20] та І.Б. Солдатов [15]
при функціональних порушеннях, Р.А. Абизов [1] – для візуалізації пухлин гортані та
оцінки розповсюдження їх в тканинах. Лише Hung [24], Ko [25] використовували метод ехосонографії надгортанника при епіглотиті.
Мета дослідження – з’ясування можливості використання ультразвукового дослідження шиї та гортані для диференційної
діагностики інфільтративної і абсцедуючої
стадії епіглотиту.
Матеріали та методи дослідження
Обстежено 78 пацієнтів, які були госпіталізовані в клінічну лікарню № 30
м. Харкова з приводу гострого епіглотиту. В
якості контролю було обстежено 20 пацієнтів без патології гортані.
Окрім загальноприйнятих клінічних
та біохімічних досліджень крові, сечі і бактеріологічного аналізу з поверхні запаленого надгортанника, всім хворим було проведено ультразвукове дослідження шиї і гортані. Діагноз був клінічно верифікований за
МКХ-10. Ультразвукове дослідження проводилось на апараті експертного класу
Toshiba Xario SSA-660 мультичастотним
лінійнім трансдьюсером (датчиком) з діапазоном частот 7-12 МГц (дозвіл на використання в Україні 2010 р.), який дозволяє досягнути якісної візуалізації поверхнево розташованих тканин з максимально розділь64

ною здатністю, працюючи в реальному масштабі часу. Дослідження надгортанника
проводили в положенні хворого сидячи.
Датчик встановлювали в підщелепній ділянці паралельно нижній щелепі, потім плавними рухами пересували його по передній
поверхні шиї вниз і дещо назад.
Визначалася довжина і товщина правої, лівої частини та центру, контури надгортаннику, його межі, форма, ехогенність,
структура, локуси кровотоку в режимі кольорового доплерівського картування та
преепіглотитний простір.
Дані нашого дослідження були проаналізовані методами статистики для визначення достовірності отриманих результатів.
Для обробки кількісних величин використовували традиційні методи параметричної
статистики. Для аналізу якісних ознак, які в
основному були виражені у відсотках, застосовували непараметричні методи статистики. Критичне значення рівня значущості
приймали рівним 0,05 (5%). За допомогою
параметричних методів визначати основні
статистичні характеристики, а саме: середнє
значення (М) і помилку середнього значення (m), досягнутий рівень значущості (p),
обсяг аналізованої групи (n). Аналіз і обробка статистичних даних клінічних досліджень проводилась на персональному комп'ютері з використанням пакета прикладних
програм STATUSTICА 6.0 і MS Excel XP.
Результати дослідження
та їх обговорення
УЗД засноване на принципі ехолокації, тобто здатності тканин відображати
ультразвук. Різні органи по-різному відбивають ультразвукову хвилю і від цього залежить їх колір на екрані у сірошкальному
режимі. Поняття «нормальна» ехогенність є
умовним: для кожного органу вона своя.
Чим щільніше орган, тим біліше зображення і навпаки. Рідина, наприклад, має чорний
колір на екрані та дорзальне підсилення.
Знижена ехогенність органів пов’язана з
накопиченням рідини у тканинах та зазвичай говорить про набряк або запалення [12].
Нами виявлено, що надгортанник в
поперечному перерізі візуалізується через
під'язиково-щитоподібну мембрану як гіпоехогенне утворення з хвилястими, чіткими
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контурами, округле по краях і кілька увігнуте в центрі,із середньою товщиною по
боках 2,2±0,06 мм. Спереду від нього візуалізується гіперехогенний (більш щільніший)
преепіглотитний простір. Якщо раніше вважалося, що у нормі візуалізується тільки
основа надгортанника [15, 20], то з розвитком сучасної високороздільної техніки можливо побачити увесь здоровий надгортанник [26].
При гострому інфільтративнму епіглотиті структура надгортанника змінюється.
Його розміри збільшуються, знижується
щільність (ехогенність), контури стають
менш чіткими, товщина збільшується до
3,8±0,06 мм у поздовжньому розмірі (рис. 1).

Рис. 1. Ультразвукове зображення гострого
епіглотиту в стадії інфільтрації.

Якщо при інфільтративній формі епіглотиту ехоструктура надгортанника є однорідною, то при абсцедуванні у ньому з'являються анехогенні (чорного кольору із
дорзальним підсиленням) зони неправиль-

ної форми – порожнини, з гіперехогенними
включеннями. Порожнинне утворення частіше має округлу форму з межею у вигляді
біло-сірої лінії, з нечіткими контурами, іноді – з наявністю неоднорідного гіпоехогенного вмісту з гіперехогенними включеннями, без внутрішнього кровотоку в режимі
кольорового допплерівського картування.
Овальна тінь надгортанника, що розташована між коренем язика і боковими стінками
гортаноглотки, має знижену щільність, у
повздовжньому розмірі збільшується до
4,2±0,07 мм (рис. 2).

Рис. 2. Поперечний зріз органів шиї на рівні
надгортанника, який розташований в центрі фото.
Розміри його значно збільшені, структура неоднорідна. В центрі його хрестиками виділено порожнину абсцесу.

Серед 78 обстежених нами пацієнтів
було 45 (58 %) чоловіків і 33 (42%) жінки
віком від 20 до 81 року, середній вік становив 46,05±2,14, що приблизно співпадає з
даними інших дослідників [3, 4, 21-23, 27,
28, 30].

Таблиця 1
Розміри частин надгортанника
Здорові особи
(n0=20)

Інфільтративна форма
епіглотиту (n1=59)

Абсцедуюча форма
епіглотиту (n2=19)

Довжина, мм

12,3±0,1

12,3±0,1

12,4±0,1

Товщина правої частини, мм

2,2±0,06*

3,8±0,06**

4,2±0,07**

Товщина лівої частини, мм

2,2±0,06*

3,8±0,07**

4,2±0,04**

Примітки: * - відмінність показників між здоровими та хворими (р<0,05, критерій Манна-Уітні);
** - відмінність показників між групами хворих (р<0,05, критерій Манна-Уітні).
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Рис. 3. Передньо-задній розмір правої і лівої частин надгортанника у здорових осіб та у хворих на
гострий епіглотит (інфільтративну та абсцедуючу форми):
середнє
середнє+ст. похибка
середнє+0,95 дов. інтервал
викиди

На рис. 3 наведено графічне зображення товщини надгортаннику у всіх трьох
групах обстежуваних. З представленої діаграми видно, що хворі на інфільтративну
форму епіглотиту мали потовщення правої і
лівої частини надгортанника на 1,5 мм більше, ніж у здорових осіб, а при абсцедуванні ще більш значне – на 2,0- 2,1 мм
(різниця статистично достовірна як по відношенню до контролю, так і між групами
хворих).
Аналізуючи якісні характеристики
надгортанника, нами виявлено, що кількість
локусів кровоплину в режимі кольорового
допплерівського картування збільшено, що
достовірно різниться у всіх 3 групах обстежених осіб (поправка Йєтса на безперервність χ2=81,41985; р=0,0000). Форма центру
надгортанника, його контури, межа, преепіглотитний простір (χ2=106,0 р=0,0000) та
форма надгортанника (χ2=25,8; р=0,0000)
достовірно різняться між групами контролю
і хворими, але між двома групами хворих
достовірної різниці немає. За структурою
(поправка Йєтса на безперервність χ2=3,8;
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р=0,05) та ехогенністю (χ2=79; χ2=39,22;
р=0,0000 поправка Йєтса на безперервність
χ2=32,84) різниця достовірна як між групами здорових та хворих, так і між групами
пацієнтів з різними формами захворювання.
З 78 обстежених пацієнтів за допомогою УЗД гортані і шиї нами виявлено інфільтративну форму гострого епіглотиту у 59 (76
%), а у 19 (24 %) – абсцес надгортанника. В
процесі подальшого нагляду і лікування інфільтративна форма захворювання була підтверджена клінічно у 54 із них, а у 5 пацієнтів в подальшому сформувався і самостійно
дренувався абсцес, що не погіршило остаточний результат призначеної терапії. Із 19
хворих з діагностованим абсцесом надгортанника тільки у 2 при розтині не отримано
гною, але через 1-2 доби здійснилось самовільне спорожнення абсцесу. У всіх інших
була отримана гнійна рідина при інцизії частіше язикової поверхні надгортанника. Після
своєчасно проведеного хірургічного втручання, а також на тлі етіотропної і патогенетичної терапії стан всіх хворих покращився і
вони були виписані з одужанням.
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Якісні характеристики надгортанника
Якісні характеристики
надгортанника

Групи обстежених
хворі на інфільтративну
контрольна (n=20)
форму епіглотиту (n=59)
кровоплин рівномірно
Локуси кровоплину в
поодинокі,
посилений по всій поверрежимі КДК
переважно по периферії
хні надгортанника
увігнутий,
Центр надгортанника
чітко не виражений
чітко диференціюється
Контури надгортанника
рівні
не рівні
Межа надгортанника
чітка
не чітка, розмита
Форма надгортанника
звичайна
асиметрична
Преепіглотитний
чітко диференціюється
знижена ехогенність
простір
гомогенна (78%)
Структура
гомогенна
гетерогенна (22)
знижена помірно (64%)
знижена значно (36%)
Ехогенність
звичайна

Клінічне спостереження.
Хворий С., 43 р., 27.07.16 р. звернувся
в ургентному порядку на пост невідкладної
допомоги зі скаргами на сильний біль в горлі при ковтанні і утруднення дихання. Вважає себе хворим останні 3 доби після локального переохолодження глотки (випив холодної рідини на тлі загального перегріву
тіла – температура повітря складала 35ºС).
При непрямій ларингоскопії через високий глотковий рефлекс, який не зменшився навіть після використання 10% розчину
лідокаїну, і утруднення дихання на вдиху і
видиху (стеноз I ступеня), було видно тільки край запаленого надгортанника.
Хворому було зроблено УЗД шиї та
гортані, на якому було виявлено: надгортанник розташований типово, контури його нечіткі, нерівні, розміри збільшені (довжина –
14 мм, товщина в центрі – 2,6 мм, по краям –
до 2 мм), структура неоднорідна, ехогенність
знижена, преепіглотитний простір локується
нечітко через виражений набряк надгортанника, порожнина абсцесу не визначається.
Діагноз: гострий епіглотит, інфільтративна форма.
Після проведеного інтенсивного протизапального лікування хворий був виписаний з одужанням на 8-у добу.
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Таблиця 2

хворі на абсцедуючу
форму епіглотиту (n=19)
посилений по периферії
порожнинного утворення
чітко не виражений
не рівні
не чітка, розмита
асиметрична
знижена ехогенність
гомогенна (58%)
гетерогенна (42%)
знижена помірно (20%)
знижена значно (5%)
знижена, з порожнинними
осередками з наявністю
неоднорідного вмісту (74%)

В даному випадку надгортанник неможливо було оглянути через анатомічні
особливості будови гортані і фізіологічні
особливості хворого. УЗД гортані дозволило уточнити клінічний аналіз і уникнути
інвазивних втручань.
Висновки
1. Існуючі в даний час основні методи
візуальної оцінки, в тому числі з використанням оптики високої роздільної здатності
(мікроларингоскопія, фіброларингоскопія),
дають можливість оглянути надгортанник,
але в багатьох випадках не дозволяють побачити розташовані нижче відділи гортані і
оцінити структурні зміни надгортанника.
УЗД шиї та гортані як візуально інформативний метод діагностики, що не вимагає попередньої підготовки хворого, безболісний,
майже не має протипоказань і побічних дій,
може проводитися в будь-який час доби, в
тому числі і в ургентній ситуації.
2. Ознаками запалення надгортанника
при УЗД шиї та гортані є асиметрична форма надгортанника з розмитими контурами,
збільшення передньо-заднього розміру і
неможливість диференціювати його центр,
зниження ехогенності, збільшення кількості
локусів кровотоку в режимі кольорового
допплеровського сканування.
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3. Диференційно-діагностичною ознакою абсцедуючої форми епіглотиту є наявність порожнинних осередків з гіпоехогенним неоднорідним вмістом на тлі гетерогенності структури надгортанника, з посиленням кровотоку по периферії порожнинного
утворення. Знижена ехогенність в комплексі
з порожнинними утвореннями з гіпоехогенним неоднорідним вмістом є достовірною
ознакою наявності абсцесу.

4. Запропоноване нами застосування
УЗД гортані і шиї дозволяє виявити абсцедування надгортанника на ранній стадії розвитку процесу і своєчасно провести розтин і
дренування гнійника, що запобігає виникненню тяжких ускладнень епіглотиту. За
нашими спостереженнями, клінічний перебіг захворювання і результати УЗД шиї і
гортані співпадають приблизно в 85-90%
випадків.
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ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ОСТРЫХ ВОСПАЛЕНИЙ НАДГОРТАННИКА
Гарюк Г.И., Почуева Т.В., Куликова Е.А., Головко Н.А., Давиденко В.Л., Федуленкова Ю.Я. (Харьков)
Аннотация
Проведен сравнительный анализ УЗИ исследования шеи и гортани у 20 здоровых лиц и 78 больных
с воспалением надгортанника, разделенных на группы в зависимости от стадии эпиглотита, без гендерной
разницы. Выяснено, что признаками эпиглотита при УЗИ становятся асимметричная форма надгортанника
с размытыми контурами, утолщением переднезаднего размера и невозможность дифференцировать его
центр, усилением локусов кровотока в режиме цветного доплеровского сканирования и снижением эхогенности. Дифференциально-диагностическими признаками инфильтративной и абсцедирующей формы
эпиглотита является разница в усилении локусов кровотока (по всей поверхности или по периферии образования), наличие гипоэхогенных неоднородных очагов на фоне увеличения гетерогенности структуры.
Сделан вывод, что этот метод диагностики возможно и целесообразно использовать при эпиглотитах в
случаях затруднительной клинической ситуации.
Ключевые слова: надгортанник, острый эпиглотит, ультразвуковое исследование.

ULTRASOUND FEATURES OF THE ACUTE EPIGLOTTIS INFLAMMATION
Hariuk H.I., Pochyeva T.V., Kulikova O.O., Golovko N.A., Davidenko V.L., FedulenkovaYu.Ya.
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education; e-mail: pochuev@mail.ru
Municipal health facility «Kharkiv City Clinical Hospital № 30»
Abstract
A comparative analysis of ultrasound investigation of the neck and larynx in 20 healthy people and 78 sick
patient with inflammation of the epiglottis that were divided into groups according to the stage of epiglottitis,
without gender difference.
It was discovered that the ultrasound symptoms of epiglottitis were the following: asymmetrical shape of
the epiglottis with blurred contours, thickening of anteroposterior size and inability to differentiate its center,
increasing of blood flow in the mode of colour doppler scan and decreased echogenicity.
Differential diagnostic features of infiltrative and abscessed forms of epiglottitis were the following:
difference in enhancing blood flow loci (over the entire surface or on the periphery of growth), the presence of
inhomogeneous hypoechoic lesions on the background of increasing heterogeneity of structure.
Conclusion. Use of US in diagnosis of epiglottitis is possible and rational in difficult clinical cases.
Key words: epiglottitis, acute epiglottitis, ultrasound.
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