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Протоколи та настанови при занедбаному метастатичному ураженні лімфатичних вузлів шиї рекомендують паліативні
методи хіміо- та променевої терапії або
участь у клінічних дослідженнях при впроваджені нових протипухлинних препаратів
[1]. Як правило, метастатичний пухлинний
осередок на шиї у хворих поширюється на
суміжні структури, такі як магістральні судини та нерви шиї: внутрішню та зовнішню
сонні артерії, внутрішню яремну вену, блукаючий, під’язиковий, додатковий нерви,
хребет. У таких випадках хірургічне видалення пухлини потребує співпраці з судинними хірургами. Доцільністю таких втручань є неефективність попередніх методів
лікування, усунення больового синдрому та
видалення поширеної пухлини, яка є причиною інтоксикації організму .
В нашій клініці ми провели хірургічне
лікування 22 хворим при занедбаних метастазах злоякісних пухлин ЛОР-локалізації,
які вражали магістральні судини, з наступною реконструкцією судин та пластичним
закриттям післяопераційного дефекту тканин шиї м’язово-шкірними клаптями. Усім
пацієнтам до операції було проведено протипухлинне лікування з приводу плоскоклітинного раку голови та шиї.
Наводимо дані лікування 3 хворих.
Хворий Т., 64 р., поступив в клініку з
діагнозом С-r ротової частини глотки
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T4N3M0, стан після хіміотерапії (рис. 1). ПГЗ
первинного осередку – плоскоклітинний
рак. Пухлина в ротоглотці поширювалась на
нижню щелепу, метастаз на шиї займав
майже всю праву половину її до ключиці.
До цього хворий отримав без лікувального
ефекту поліхіміотерапію (цисплатин та
фторурацил) за місцем проживання.
У відділі онкопатології ЛОР-органів
операція проводилась одночасно двома бригадами хірургів. На шиї справа виконано
радикальну шийну дисекцію (операцію
Крайля) з видаленням метастатичної пухлини шиї (рис. 2, 3). Під час операції виконано
резекцію зовнішньої сонної артерії у зв’язку
з проростанням пухлини. Видалена пухлина
була розміром 8х12х10 см. Пластичний етап
(формування шкірно- м”язевого клаптя виконувала друга бригада хірургів на правій
половині грудної клітки.
Наступним етапом операції видалено
пухлину ротової частини глотки разом із
частковою резекцією нижньої щелепи. Післяопераційне ложе в ротовій порожнині
заміщено м’язово-шкірним артеріальним
клаптем із передньої частини грудної клітки
(рис. 4, 5). Дефект м’яких тканин на шиї
справа, що утворився за рахунок великого
об’єму видалених тканин після операції
Крайля, закрито дельто-пекторальним шкірним гострим клаптем (рис. 6). У післяопераційному періоді проводились корекції
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ускладнень та призначено променеву терапію в умовах онкологічного диспансеру.
Хворий спостерігався періодично кожні 2 місяці. Через 1 рік після лікування, на
жаль, у пацієнта діагностовані віддалені
метастази в легені, тому провести повну
реабілітацію не вдалось. Проте хворий прожив 1 рік без болю та ракової інтоксикації,
що були у нього перед початком операції.
Друга хвора Ш., 34 р., поступила в клініку після проведеного лікування з приводу
Сr-носової частини глотки та метастазу пухлини в лімфовузли шиї зліва, Т3N3M0, стан
після 2-х циклів хіміотерапії та радикального
курсу променевої терапії СОД 64 Гр. в національному інституті раку. ПГЗ первинного
осередку – плоскоклітинний рак. Первинний
осередок в носоглотці після попереднього
лікування повністю регресував за даними
інтраскопічних та ендоскопічних досліджень. Тонкоголкова цитологічна пункція
метастазу пухлини на шиї, проведена в умовах Інституту рака, злоякісного росту не виявила. Та все ж дані УЗД і еластографії підтвердили наявність залишкової метастатичної
пухлини в надключичній ділянці шиї зліва
(секторі IV та VB) за Робінсом (рис. 7).
Наводимо висновок сонографічного
обстеження хворої. Заключення ультразвукового дослідження та еластографії шиї: В
надключичній ділянці в проекції загальної
сонної артерії ліворуч на шиї в секторах IV
та VB (рис. 7) візуалізується новоутворення
солідного характеру розміром 2,85х2,37 см.
неправильної форми з переважанням гіпоехогенності. В середині його має місце декілька включень різної форми та ехогенності,
що є проявом тривалого поетапного метастазування в лімфовузол в часі. Спостерігається підсилений кровоплин (рис. 8) по периферії даної структури з асиметричним
атиповим входженням судин в цю структуру переважно під гострим кутом. При цьому
втрачена ехогенність у її воріт. Внутрішньонодулярно численні локуси васкуляризації з підвищеною швидкістю кровоплину.
В місцях свіжих обсіменінь навколо них
кровоплин особливо підсилений зі зміною
напрямку судин, численними розгалуженнями різноспрямованого характеру, що змінює їх архітектоніку. Всі ці перетворення
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ність і активність таких патологічних змін.
Такі попередні висновки підтверджуються і
результатами проведеної еластографії. Показник компресійної еластографії R/T (коефіцієнт деформації) значно підвищений
29,9%, а при використанні методу зсувної
еластографії (більш чутливий і інформативніший метод) коефіцієнт щільності досягає
150±95 кПа (показник незміненого лімфовузла становить 36±30 кПа). Внаслідок проведеного мультипараметричного аналізу вузла
є підстави вважати вищевказані зміни результатом патологічного, ймовірно, пухлинного метастатичного його ушкодження.
Хворій разом з судинним хірургом
була виконана селективна шийна дисекція в
секторах IV та VB. У зв’язку з тим, що метастатичний лімфатичний вузол був інтимно спаяний з підключичною артерією, вона
виявилась неспроможною для кровопостачання. Метастаз видалено, також резекована
частина підключичної артерії (біля 5 см).
Між загальною сонною та підключичною
артеріями сформовано анастомоз за допомогою синтетичного протезу (рис. 9).
Хвора періодично спостерігалась в інституті. Через 1 рік у пацієнтки діагностовано аневризму аорти, з приводу чого вона
була протезована в Інституті сердечної хірургії.
Ще через рік (при обстежені ПЕТ-КТ)
виявлено метастази в кістки тазу та ребер,
численні метастази в печінку. Проводилось
паліативне та симптоматичне лікування.
Після операції у нашому інституті хвора
прожила 3 роки.
Демонструємо лікування хворого З.,
47 р., зі сприятливим результатом лікування. Діагноз при госпіталізації: C-r гортанної
частини глотки (грушевидного синуса), метастаз в лімфовузли шиї справа, T2N3M0,
стан після курсу променевої терапії (СВД
65 Гр.) та 4 циклів хіміотерапії (проведеної
за місцем проживання). ПГД з первинного
осередку – плоскоклітинний рак. Поєднана
хіміопроменева терапія в умовах онкоцентру сприяла повному регресу первинного
пухлини гортанної частини глотки. Проте у
хворого залишався об’ємний (5,0x5,0 cм)
метастатичний лімфатичний вузол на шиї з
елементами розпаду та поширенням на магістральні судини шиї і проростанням на
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шкіру (рис. 10. та рис. 11). Гістологічне дослідження первинного пухлинного осередку
– плоскоклітинний рак.
Пацієнту виконано класичну шийну
радикальну диcекцію (операція Крайля) з
резекцією зовнішньої сонної артерії і з одномоментним заміщенням післяопераційного дефекту шиї шкірно-м’язевим пекторальним клаптем, взятим із передньої грудної
стінки на м’язевій ніжці з пекторальними
судинами живлення. На рис. 12 показано
вигляд хворого З. в різні періоди лікування.
Періодично хворий спостерігається в
Інституті. Пройшло 2 роки після операції.
Рецидиву первинного пухлинного осередку
та метастатичних лімфатичних вузлів шиї
не було виявлено.
Висновки
Хірургічне видалення занедбаних метастатичних лімфатичних вузлів шиї при

Рис. 1. Хворий Т. до операції.

злоякісних новоутвореннях голови і шиї ,
які поширюються на магістральні судини
шиї, з використанням за необхідністю реконструктивних втручань на них на сучасному
етапі, є єдиним радикальним методом лікування .
Використання способу, що передбачає
видалення конгломерату пухлини, разом з
резекцією та анастомозом сонної артерії
дозволяє зменшити вирогідність виникнення геморагічних та неврологічних ускладнень,та сприяє підвищенню виживаності.
Застосування шкірно-м”язевого артеріального пекторального клаптя , дозволяє
вирішити проблему одномоментного пластичного заміщення післяопераційних дефектів шиї та глотки .
Важливим критерієм в діагностиці
реґіонарних метастатичних лімфовузлів шиї
є еластографія.

Рис. 2. Післяопераційна рана.

Рис. 4. Артеріальний м’язево-шкірний Рис. 5. Пластика післяопераційного
клапоть для пластика ложа операції.
ложа в ротовій частині глотки
артеріальним клаптем.
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Рис. 3. Видалений метастатичний вузел.

Рис. 6. Вигляд хворого Т. після
операції.

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2018

Рис. 7. УЗД метастатичного
лімфатичного вузла.

Рис. 10. Хворий З. до операції після
променевої та хіміотерапії.

А

Рис. 8. Еластографія метастатичного
лімфатичного вузла.

Рис. 9 . Хвора Ш. (анастомоз
загальної сонної з підключичною артеріями).

Рис. 11. КТ шиї хворого З. з в/в контрастуванням:
аксилярна проекція
коронарна проекція

В

С

Рис. 13. А – хворий до операції, В – через 1 місяць і С – через 2 місяці після операції.
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