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Спонтанна кровотеча з глотки, зокрема 
з піднебінного мигдалика, є рідкою патоло-
гією. За механізмом виникнення спонтанна 
кровотеча є наслідком ерозії стінки судин, 
яка виникла внаслідок внутрішніх та, зде-
більшого, зовнішніх факторів. Описані ви-
падки спонтанних кровотеч з піднебінного 
мигдалика у пацієнтів з гострим гнійним 
тонзилітом на фоні коагулопатій [4], у паці-
єнтів з гострим вірусним тонзилітом, моно-
нуклеозом [6, 7], у пацієнтів з гемофілією А 
[3], а також внаслідок пухлинного розпаду 
[9, 10], особливо після променевої терапії. 

Лікувальні заходи, спрямовані на лік-
відацію спонтанної кровотечі з піднебінно-
го мигдалика, проводяться з використанням 
біполярної діатермокоагуляції [3], низько-
температурної радіочастотної коагуляції [5], 
виконанням тонзилектомії [1-5], а в крайніх 
випадках проводиться перев’язка зовніш-
ньої сонної артерії [9, 10]. Рясне кровопо-
стачання піднебінного мигдалика, яке здійс-
нюється гілками зовнішньої сонної артерії 
(передня тонзилярна артерія – відходить від 
язикової артерії; нижня тонзилярна артерія – 
відходить від лицевої артерії; висхідна під-
небінна артерія – відходить від лицевої арте-
рії; висхідна глоткова – відходить від лице-
вої або від зовнішньої сонної артерії; верхня 
тонзилярна артерія – відходить від верхньо-
щелепової артерії) часто ускладнює постав-
лені завдання [9, 10]. Тому на теперішній 
час, особливо в складних випадках, з метою 
виявлення джерела та ліквідації кровотечі 

виконують сучасні діагностично-лікувальні 
втручання, а саме – каротидну ангіографію 
з наступною емболізацією кінцевих кровото-
чивих судин [2, 4].

Наводимо власний випадок з нашої 
практики спонтанної кровотечі з піднебінно-
го мигдалика. Хворий К., 19 років, поступив 
у оториноларингологічне відділення Волин-
ської ОКЛ 17.05.2018 р. о 13:20 зі скаргами 
на періодичну кровотечу з горла. З анамне-
зу стало відомо, що у хворого місяць тому 
був правобічний паратонзилярний абсцес. 
Об’єктивно: при орофарингоскопії в серед-
ній третині правого піднебінного мигдалика 
наявна глибока виразка, з якої виділяється 
невелика смужка крові. З боку інших ЛОР 
органів патології не виявлено. АТ 120/80 
мм. рт ст., ЧСС 68 уд/хв. В загальному ана-
лізі крові від 17.05.2018 р.: ер – 4.31*10¹²/л; 
Hb – 119 г/л; ШОЕ – 42 мм/год. Хворому 
було проведено гемостатичну терапію, що 
зупинило кровотечу. 19.05.2018 р. у хворого 
кровотеча з правого піднебінного мигдали-
ка відновилася. Об’єктивно: при орофарин-
госкопії з ніші правого піднебінного мигда-
лика виділяються світло-червоні кров’яні 
виділення. Було зроблено діатермокоагуля-
цію виразки правого піднебінного мигдали-
ка. Кровотечу зупинено. 25.05.2018 у хворо-
го повторно відновилась кровотеча з правого 
піднебінного мигдалика. Об’єктивно: при 
орофарингоскопії в ділянці виразки правого 
піднебінного мигдалика наявні світло-черво-
ні кров´янисті виділення. 
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Після консультації з ендоваскулярним 
хірургом було вирішено провести діагнос-
тичну ангіографію правої сонної артерії та 
емболізацію джерела кровотечі. Обстежен-
ня проводилось за допомогою ангіографа 
“ToshibaInfinix”. Виконано катетеризацію 
правої стегнової артерії за Сельдінгером. 
Для ангіографічного обстеження використо-
вувався діагностичний катетер “Cobra 6F” 
фірми “Cordis”, рентгенконтрастна речовина 
“Ультравіст” 370 мг/мл – 200 мл. Проведено 

діагностичну ангіографію правої загальної 
сонної артерії, правої внутрішньої сонної 
артерії, правої зовнішньої сонної артерії. 
Селективна катетеризація правої зовніш-
ньої сонної артерії (рис. 1). При діагнос-
тичній ангіографії видимих ознак джерела 
кровотечі не виявлено. Поетапно проведено 
суперселективну катетеризацію та емболіза-
цію поліуретановими емболами гілок правої 
зовнішньої сонної артерії – правої лицевої 
та правої язикової артерій (рис. 2). На кон-

Рис. 1. Селективна катетеризація правої зовнішньої 
сонної артерії.

Рис. 3. Суперселективна катетеризація правої зов-
нішньої сонної та верхньощелепової артерій та їх 
емболізація.

Рис. 4. Контрольна ангіографія. Права зовнішня 
сонна артерія не візуалізується від рівня відходжен-
ня правої потиличної та правої верхньої щитовид-
ної артерій.

Рис. 2. Суперселективна емболізація правої лицевої 
та правої язикової артерій.
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трольній ангіографії – адекватна емболіза-
ція. Ускладнень під час проведення ембо-
лізації не було. АТ – 130/80 мм.рт.ст. ЧСС 
– 73 уд/хв. В загальному аналізі крові: ер – 
3.54*10¹²/л; Hb – 95 г/л; ШОЕ – 24 мм/год. 

26-30.05.2018 р. ознак кровотечі не 
спостерігалось. Хворого турбував незна-
чний дискомфорт в ділянці правого підне-
бінного мигдалика. 31.05.2018 р. у хворого 
повторно відновилась кровотеча з правого 
піднебінного мигдалика. Об’єктивно: при 
орофарингоскопії наявне джерело кровотечі 
– в ділянці середньої третини правого підне-
бінного мигдалика. В той же день проведе-
но повторну катетеризацію правої стегнової 
артерії за методикою і засобами, описаними 
вище. Повторно проведено діагностичну ан-
гіографію правої зовнішньої сонної артерії, 
при якій виявлено контрастну візуалізацію 
правої зовнішньої сонної та верхньощеле-
пової артерій. При діагностичній ангіографії 
видимих ознак джерела кровотечі не вияв-
лено. Проведено суперселективну катетери-
зацію правої зовнішньої сонної та верхньо-
щелепової артерій та їх емболізацію (рис. 3). 
На контрольній ангіографії – адекватна ем-
болізація, права зовнішня сонна артерія не 
контрастується від рівня відходження правої 
потиличної та правої верхньої щитовидної 

артерій (рис. 4). Ускладнень під час прове-
дення емболізації не було. АТ 130/80 мм.рт.
ст. ЧСС 73 уд/хв. В загальному аналізі крові: 
ер – 3.72*10¹²; Hb – 100 г/л; ШОЕ – 28 мм/
год. В наступні дні ознак кровотечі не спо-
стерігалося. 08.06.2018 року хворого в задо-
вільному загальному стані виписано додому. 
В загальному аналізі крові на час виписки: 
ер – 3.47*10¹²/л Hb – 105 г/л; ШОЕ – 15 мм/
год. На повторному огляді, через 14 днів, оз-
нак кровотечі не виявлено. 

Висновки
1. Горлові кровотечі залишаються рід-

кісною і небезпечною патологією в отола-
рингології і вимагають високої підготовки 
лікарів, дотичних до цієї патології.

2. Враховуючи те, що піднебінний 
мигдалик має рясне кровопостачання, яке 
здійснюється п’ятьма гілками зовнішньої 
сонної артерії, селективна емболізація ча-
стини цих гілок може не призвести до очі-
куваної зупинки кровотечі, як трапилось 
у нашому випадку. Тому в таких випадках 
необхідно робити емболізацію всіх гілок 
зовнішньої сонної артерії від рівня відхо-
дження верхньої щитовидної артерії або, 
при відсутності необхідного обладнання, – 
її перев’язку.
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