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Пластичне заміщення дефектів поро-
жнини рота (ПР) після видалення злоякіс-
них новоутворень залишається невиріше-
ною проблемою для хірургів голови та шиї. 
Це обумовлено складністю анатомії та фун-
кціональною значимістю ПР. В останнє де-
сятиріччя відмічається зростання ролі клап-
тя надключичної артерії при усуненні піс-
ляопераційних дефектів м’яких тканин го-
лови та шиї, гортанного і ротового відділів 
глотки. Можливості його застосування для 
заміщення дефектів ПР оцінювались лише у 
декількох невеликих дослідженнях [1]. 

Попередник сучасного клаптя над-
ключичної артерії був описаний V. Kazan-
jian у 1949 році як «еполетний» або акромі-
альний клапоть. У 1978 р. S. Mathes та  
L. Vasconez модифікували його та застосу-
вали в клініці, назвавши шийно-плечовим 
клаптем [2]. P. Blevins та E. Luce в 1980 р. 
опублікували критичне дослідження, в яко-
му зазначили високу частоту некрозу диста-
льної частини шийно-плечового клаптя [3]. 
Використання його залишається спірним 
протягом 80-х років, не дивлячись на публі-
кації B. Lamberty, який описав надключичну 
артерію та відзначив її анатомічну стабіль-
ність [4, 5]. В кінці 90-х рр. N. Pallua відно-
вив інтерес до використання клаптя, прові-
вши детальні анатомічні дослідження особ-
ливостей його кровопостачання, а в 2000 р. 
вперше описав застосування клаптя для 
заміщення дефектів в ділянці голови та шиї 
у онкологічних хворих [6]. Пізніше 
з’являються повідомлення про використан-
ня клаптя надключичної артерії для усунен-
ня дефектів гортанного відділу глотки [7, 8], 
основи черепа [9], м’яких тканин голови та 

шиї [10, 11], ротового відділу глотки [12, 
13]. 

Перевагами клаптя надключичної ар-
терії є його невелика товщина, пластич-
ність, надійність та простота у виділенні, 
що робить перспективним його застосуван-
ня для інтраоральних реконструкцій.  

Метою даного дослідження було ви-
вчення можливостей застосування реґіонар-
ного клаптя надключичної артерії для плас-
тичного заміщення післяопераційних дефе-
ктів ПР.  

 
Матеріали і методи дослідження 
У дослідження включено 28 пацієнтів 

на рак ПР, що знаходились на лікуванні у 
відділенні пухлин голови та шиї Національ-
ного інституту раку у період 2014-2017 рр. 
Чоловіків було 24 (85,7 %), жінок – 4 
(14,3%), вік пацієнтів коливався від 39 до 72 
років. Плоскоклітинний рак різного ступеня 
диференціювання діагностовано у 28 (100%) 
хворих. За розповсюдженням процесу: II 
стадію (T2N0M0) діагностовано у 6 (21,4 %), 
III (T2N1M0 ,T3N0-1M0) – у 15 (53,6 %), IV  
(T2-3N2M0, T4N0-2M0) – у 7 (25 %) пацієнтів. 
Рак язика встановлено у 12 (42,9 %), слизової 
оболонки щоки – у 7 (25 %), ретромолярного 
трикутника – у 5 (17,9 %), слизової оболонки 
дна порожнини рота – у 4 (14,2 %) хворих. 
Пластичне заміщення післяопераційних де-
фектів порожнини рота після видалення пер-
винної пухлини проведено реґіонарним кла-
птем надключичної артерії.  

Оцінювалась тривалість хірургічного 
втручання, вивчались післяопераційні 
ускладнення, функціональний статус, 
ускладнення у донорській ділянці. Оцінка 
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функції проводилась за шкалою функціону-
вання для хворих на рак голови та шиї PSS-
HN (Performance Status Scale for Head and 
Neck Cancer Patients). 

 
Хірургічна анатомія та техніка  
забору клаптя надключичної артерії 
Клапоть надключичної артерії за сво-

єю структурою є шкірно-фасціальним. Кро-
вопостачання клаптя здійснюється за раху-
нок a. supraclavicularis, яка у 93% випадків 
відходить від a. transversa colli, у 7% – від a. 
suprascapularis [5]. У дослідженні N. Pallua 
зазначено, що надключична артерія відхо-
дила від поперечної шийної артерії в 100% 
випадків [6]. Інші анатомічні дослідження 
підтвердили переважне відходження a. 
supraclavicularis від a. transversa colli [14, 
15]. Діаметр артерії складає від 1,1 до 1,5 
мм., довжина судинної ніжки – 1-7 см. Точ-
ка виходу живильної артерії є передбачува-
ною і постійною та знаходиться в умовному 
трикутнику, утвореному заднім краєм кива-
льного м’яза, медіальною частиною ключи-
ці та зовнішньою яремною веною. За дани-
ми N. Pallua, надключична артерія відхо-
дить від поперечної шийної на відстані 30±7 
мм від верхнього краю ключиці та 82±17 мм 
– від грудинно-ключичного зчленування. 
Надключична артерія пересікає ключицю 
над середньою її третиною у 90 % випадків, 
над латеральною – у 10 % [14]. Більш точно 
точка виходу та хід живильної артерії клап-
тя визначаються за допомогою ультразву-
кового дослідження. Венозний дренаж з 
тканин клаптя здійснюється за рахунок двох 
вен: комітантної, яка впадає у v. transversa 
colli та однієї з гілок v. jugularis externa або 
v. subclavia [6].  

Межі клаптя: спереду – нижній край 
ключиці, ззаду – край трапецієвидного 
м’яза, дистально – ділянка дельтовидного 
м’яза. Ширина клаптя складає від 6 до 16 
см, довжина – від 22 до 35 см [16].  

Після оцінки післяопераційного дефе-
кту порожнини рота, відповідно до його 
розмірів, проводиться маркування клаптя. 
Згідно з наміченими межами клаптя вико-
нується розтин шкіри, підшкірної жирової 
клітковини, фасції дельтовидного м’яза. 
Дисекція проводиться субфасціально в дис-
тально-проксимальному напрямку до клю-

чиці. Над ключицею виконується субперио-
стальне виділення клаптя задля кращої його 
мобільності та захисту судинної ніжки. В 
надключичній ямці виділяються та зберіга-
ються гілки зовнішньої яремної або підклю-
чичної вен, які забезпечують дренаж з тка-
нин клаптя. Живильні судини можуть бути 
залишені в складі фаціальної ніжки. Для 
збільшення дуги ротації клаптя поперечна 
артерія шиї може бути пересічена та мобілі-
зована до рівня щитошийного стовбура. 
Частина клаптя, яка буде знаходитись у пі-
дшкірному тунелі на шиї деепідермізується. 
Під час проведення клаптя до дефекту не-
обхідно уникати значного розтягнення, сти-
снення та скручування ніжки. Донорська 
зона зазвичай закривається первинно. Якщо 
ширина клаптя перевищує 10 см, для замі-
щення дефекту донорської ділянки викори-
стовують аутодерматопластику [11, 16]. 
Етапи пластичного усунення половинного 
дефекту язика показано на рис. 1-3; замі-
щення наскрізного дефекту щоки – на рис. 
4-8; етапи усунення дефекту ретромолярної 
ділянки, що поширюється на м’яке підне-
біння – на рис. 9-12. 

 
Результати та їх обговорення 
Усім хворим на першому етапі прове-

дено хірургічне лікування. Гемірезекцію 
язика виконано у 12 (42,9 %), резекцію що-
ки – у 7 (25 %), тканин ретромолярної діля-
нки – у 5 (17,9 %), дна порожнини рота у – 4 
(14,2 %) пацієнтів. Крайову резекцію ниж-
ньої щелепи проведено у 13 (46,4 %), сегме-
нтарну – у 2 (7,2 %) хворих. Шийну дисек-
цію проведено у 23 (82,1 %) пацієнтів. На 
стороні первинної пухлини лімфодисекцію 
виконано у 19 (67,9 %), білатеральну – у 4 
(14,3 %) хворих. У 8 (28,6 %) пацієнтів ди-
секція включала IV та V рівні. Пластичне 
заміщення дефектів ПР проводилось одно-
моментно з видаленням первинної пухлини. 
Адʼювантну променеву терапію отримали 
15 (53,6 %), хіміопроменеву – 8 (28,6 %) 
хворих, 5 (17,8%) пацієнтів отримали лише 
хірургічне лікування. 

Види хірургічного доступу при вико-
нанні резекцій: трансоральний проведено у 
18 (64,3 %), нижній щічний – у 5 (17,9 %), 
козирковий – у 3 (10,7 %), парамедіанна 
мандибулотомія – у 2 (7,1 %) хворих. 
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Рис. 1. Половинний дефект 
оральної частини язика 

Рис. 2. Виділений клапоть надключичної артерії. Прок-
симальна частина деепідермізована 

Рис. 3. Безпосередній результат  
пластичного заміщення половинного  
дефекту язика 

 

 

 
 

Рис. 4. Наскрізний дефект щоки Рис. 5. Клапоть надключичної 
артерії супрамандибулярно  
підведений до дефекту щоки 

Рис. 6. Дубльований та деепідермізований у 
ділянці згину клапоть підшивається до 
дефекту 

 

 

 

 

Рис. 7. Безпосередній результат пластич-
ного заміщення слизової та шкіри щоки 
клаптем надключичної артерії 

Рис. 8.  Віддалений результат усунення 
наскрізного дефекту щоки 

Рис. 9. Дефект ретромолярної ділянки, 
що поширюється на м’яке піднебіння 

 

 

 

 

Рис. 10. Клапоть надключичної 
артерії через тунель у ділянці дна 
порожнини рота підведений до 
дефекту ретромолярної ділянки 

Рис. 11. Заміщення дефекту ретромолярної 
ділянки. Безпосередній результат 

Рис. 12. Віддалений результат усунення 
дефекту ретромолярної ділянки, що 
поширюється на м’яке піднебіння 
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В результаті хірургічних втручань бу-
ли сформовані такі дефекти порожнини рота: 
половинний язика – у 12 (42,9 %), щоки із 
збереженням шкіри – у 5 (17,9 %), наскріз-
ний щоки – у 2 (7,1 %), ретромолярного три-
кутника – у 5 (17,9 %), дна порожнини рота 
зі збереженням щелепно-під’язикового м’яза 
– у 3 (10,7 %), наскрізний дна порожнини 
рота – у 1 (3,5 %) хворих.  

Пластичне усунення дефектів ПР ви-
конано реґіонарним клаптем надключичної 
артерії. Ширина клаптя складала 5-6 см, 
довжина – 20-22 см. Час забору клаптя над-
ключичної артерії у середньому становив 60 
хв., час деепідермізації його проксимальної 
частини – 25 хв. Розмір дефектів ПР складав 
від 5х4  до 9х5 см. Повний некроз клаптя 
відмічено у 1 (3,6 %), частковий – у 3 (10,7 
%) хворих. У пацієнта з повним некрозом 
клаптя проведено повторне хірургічне втру-
чання. Завершеність первинної пластики 
склала 96,4 %. Гематому у ділянці шиї діаг-
ностовано у 1 (3,6 %), слинні нориці – у 2 
(7,1 %) пацієнтів. Інфекційних ускладнень 
та розходження країв післяопераційної рани 
не відзначалось. Харчування через рот було 
відновлено у середньому на 12-у добу після 
хірургічного втручання. Реґіонарних реци-
дивів на IV, V рівнях не відзначалось.  

Донорська ділянка у всіх випадках за-
крита первинно після мобілізації країв рани. 
Необхідності в аутодерматопластиці не бу-
ло. Часткове розходження швів у ділянці 
забору клаптя відзначено у 4 (14,3 %) хво-
рих, рани загоїлись вторинним натягом. 
Функціональних порушень у донорській 
ділянці не відмічалось.  

Оцінку функції проводили за шкалою 
функціонування для хворих на рак голови 
та шиї PSS-HN. Оцінювались повноцінність 
дієти, харчування на людях, зрозумілість 
мови. Оцінка кожного показника виража-
лась у відсотковому співвідношенні отри-
маного підсумкового сумарного бала до 
максимально можливої суми балів з тракту-
ванням показника функції: чим вище його 
значення, тим вищий функціональний ре-
зультат. Аналіз показників проводили через 
4 місяці після хірургічного лікування. Пока-
зник «повноцінність дієти» склав 81,1 %, 
«харчування на людях» – 91,7 %, «зрозумі-
лість мови» – 93,5 %.  

Шкірно-фасціальний клапоть надклю-
чичної артерії є тонким, пластичним, прос-
тим у виділенні та надійним реґіонарним 
клаптем. Подібний колір та текстура обумо-
вили його широке застосування для замі-
щення дефектів шкіри і м’яких тканин го-
лови та шиї [11]. Використання клаптя для 
усунення дефектів ПР оцінювалось лише у 
декількох невеликих дослідженнях [1]. 
Аналіз наших даних засвідчує перспектив-
ність його застосування для заміщення де-
фектів щоки, ретромолярної ділянки, дна 
порожнини рота та половинних дефектів 
язика. Частота повного (3,6 %) та частково-
го (10,7 %) некрозів клаптя у нашому дослі-
дженні порівняна з даними інших авторів. 
Так, частковий некроз клаптя відмічено від 
4,2 до 19,9 %, а повний – від 0 до 5,6 % ви-
падків. Частота утворення слинних нориць 
у наших спостереженнях склала 7,1 % та 
була порівняна з даними інших досліджень 
– від 6,4 до 16,7 % [8-13]. Оцінка функції за 
шкалою PSS-HN не проводилась у інших 
дослідженнях, проте наші дані свідчать про 
високий функціональний результат пласти-
ки при заміщенні дефектів ПР клаптем над-
ключичної артерії.  

Завершеність первинної пластики у 
нашому дослідженні склала 96,4 %, що по-
рівняно з результатами мікрохірургічної 
пересадки променевого клаптя передпліччя 
та передньо-латерального клаптя стегна (91-
99 %), тому, на нашу думку, клапоть над-
ключичної артерії може бути альтернати-
вою вільній пересадці комплексів тканин 
при заміщенні зазначених дефектів ПР. 
Проте, ми погоджуємось з N. Kokot та спів-
авторами, які вважають, що клапоть над-
ключичної артерії має обмежене застосу-
вання при заміщенні тривимірних дефектів 
ПР, особливо тих, що поширюються на ро-
тову частину глотки. У таких випадках, без-
перечно, перевагу слід надавати вільним 
клаптям [17]. 

Як і у нашому дослідженні, більшість 
авторів повідомляють про мінімальні 
ускладнення у донорській ділянці. Як пра-
вило, це часткове розходження швів донор-
ської зони. Функціональних порушень зі 
сторони верхньої кінцівки не відмічалось 
[16]. Протипоказанням до використання 
клаптя надключичної артерії є попередньо 
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проведена шийна лімфодисекція з видален-
ням лімфовузлів IV і V рівнів та пе-
рев’язкою поперечної шийної артерії. У 
випадках, коли перев’язка останньої не за-
документована, слід провести КТ або МРТ 
ангіографію для визначення прохідності 
поперечної шийної та надключичної артерій 
[18].  

 
Висновки 
Застосування реґіонарного клаптя 

надключичної артерії є простою, ефектив-
ною та надійною методикою заміщення 
післяопераційних дефектів ПР. 

Ретельне планування реконструкції з 
урахуванням особливостей кровопостачан-
ня клаптя, техніки забору та протипоказань 
дозволяє досягти високих показників при-
живлення та функціональної реабілітації 
хворих при відсутності порушень у донор-
ській ділянці. 

Завершеність первинної пластики при 
використанні клаптя надключичної артерії 
порівняна з результатами мікрохірургічної 
пересадки тканин, що дозволяє розглядати 
його як альтернативу пластиці вільним кла-
птем для усунення післяопераційних дефек-
тів ПР.  
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ЛОСКУТ НАДКЛЮЧИЧНОЙ АРТЕРИИ  
В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ ПОЛОСТИ РТА 

Кравец О.В. (Киев) 

А н н о т а ц и я  

Актуальность. В статье приведены результаты пластического замещения  дефектов полости рта 
лоскутом надключичной артерии.  

Цель исследования. Изучение возможностей использования регионарного лоскута надключичной 
артерии для пластического замещения послеоперационных дефектов полости рта.     

Материалы и методы. Проведено реконструктивно-восстановительное лечение 28 больных с ра-
ком полости рта II – IV стадий. Замещение послеоперационных дефектов проводили лоскутом надклю-
чичной артерии. Оценивали длительность оперативного вмешательства, изучали послеоперационные ос-
ложнения, осложнения в донорской зоне, функциональный статус.  

Результаты исследования и их обсуждение. Показано, что применение лоскута надключичной 
артерии является  эффективной методикой пластического замещения  послеоперационных дефектов  по-
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лости рта. Полный некроз лоскута отмечен у 3,6 %, частичный – у 10,7 % больных. Завершенность пер-
вичной пластики составила 96,4 %. Показатель полноценность диеты за шкалой PSS-HN составил 81,1 %, 
питание на людях – 91,7 %, понятность речи –  93,5 %.  Функциональных нарушений в донорской зоне не 
отмечали. 

Выводы. Исспользование регионарного лоскута надключичной артерии является простой и надеж-
ной методикой замещения послеоперационных дефектов полости рта, которая обеспечивает высокие по-
казатели приживления, функциональной реабилитации при отсутствии нарушений в  донорской зоне. 

Ключевые слова: лоскут надключичной артерии, дефекты  полости рта 
 

SUPRACLAVICULAR ARTERY FLAP IN ORAL RECONSTRUCTIVE SURGERY 

Kravets OV  

National Cancer Institute; e-mail: KravetsO.doc@ukr.net 

A b s t r a c t  

The article presents the results of plastic replacement of oral cavity defects with the supraclavicular artery 
flap. 

Aim: To study the usefulness of the regional supraclavicular artery flap for the plastic replacement of post-
operative defects of the oral cavity. 

Materials and methods: Twenty-eight patients with stages II-IV oral cancer underwent a reconstructive 
treatment, including the supraclavicular artery flap to fill the postoperative defects. The duration of the operative 
intervention was assessed; postoperative complications, donor-site complications, and the functional status were 
studied. 

Results: It has been shown that the use of a supraclavicular artery flap is an effective technique for the 
plastic replacement of postoperative defects of the oral cavity. Complete flap necrosis rate was 3,6%; partial ne-
crosis occurred in 10,7% of patients.  The prevalence of completion of the primary closure was 96,4%. The values 
of the normalcy of diet on the PSS-HN scale, public eating and understandability of speech were 81,1%, 91,7% 
and 93,5 %, respectively. No functional donor site morbidity was reported. 

Conclusions: The regional supraclavicular artery flap is a simple and reliable technique for replacing post-
operative defects of the oral cavity, which provides high rates of flap survival as well as functional rehabilitation 
with good outcomes at donor sites. 

Key words: supraclavicular artery flap, oral cavity defects. 
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