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Серед різноманітних пухлиноподіб-
них утворень гортані найменше вивчені не-
специфічні гранульоми, хоча питанням їх 
діагностики і лікування присвячені публіка-
ції багатьох авторів (Ф.И. Чумаков, 1974; 
И.Г. Триантафилиди и соавт., 1987; В.С. 
Погосов и соавт., 1989; Г.А. Гаджимирзаев 
и соавт., 1997; Caldarelli, 1979;  Hoffman et 
al., 2001, та ін.). Розрізняються контактні і 
постінтубаційні гранульоми, серед яких ви-
діляються зрілі і незрілі їх форми. Переваж-
ним місцем виникнення неспецифічних гра-
нульом гортані являється задня третина го-
лосових складок (голосові відростки черпа-
куватих хрящів) (В.Н. Бакумов, 1997). Якщо 
при невеликих (2-4 мм) незрілих неспеци-
фічних гранульомах більшість авторів 
(Mitchel, 1998; Havas et al., 1999; Roh, 1999) 
віддає перевагу консервативним методам 
лікування, то при зрілих формах – хірургіч-
ним (И.Г. Триантафилиди и соавт., 1987; 
А.А. Ясинскас, 1988; В.И. Садовский, 2003). 
Проте ефективність існуючих методів ліку-
вання і донині залишається досить низькою, 
рецидив захворювання спостерігається, за 
даними різних авторів (В.С. Погосов и со-
авт., 1989; Caldarelli, 1979; Abitbol, 1995), у 
37-50% випадків. Особливо це відноситься 
до гранульом на широкій основі, бо після їх 
видалення залишається велика ранева пове-
рхня. Чим менша ранева поверхня, тим 
менший ризик рецидиву захворювання. Для 
зменшення раневої поверхні ряд авторів 
(Б.К. Поддубный, 1993; Muler, 1984; Ka-
shima, 1988) використовує СО2 лазери, а та-
кож контактні лазери LITT  (М.С. Плужни-
ков  и соавт., 1992; 2002). Проте гранульоми 

на широкій основі після їх видалення і за 
допомогою променя лазера часто рециди-
вують, бо вибір інструмента при цьому не 
має вирішального значення,  оскільки в усіх 
спостереженнях залишається велика після-
операційна ранева поверхня. Для усунення 
цього недоліку нами розроблено власний 
спосіб видалення неспецифічних (контакт-
них і постінтубаційних) гранульом. 

Під нашим спостереженням знаходи-
лось 27 хворих віком від 32 до 66 років з 
неспецифічними гранульомами гортані. Се-
ред них осіб чоловічої статі було 20 (74,1%), 
жіночої – 7 (25,9%). Із загального числа об-
стежуваних у 21 діагностована постінтуба-
ційна неспецифічна гранульома (7 жінок і 
14 чоловіків), а у 6 – контактна. Основною 
скаргою пацієнтів була дисфагія (біль при 
ковтанні, відчуття перебування стороннього 
тіла в горлі), бажання відкашлятись, пер-
шіння в горлі, хрипота і втома голосу. Про-
те хрипота не являлась патогномонічним 
симптомом, оскільки гранульоми локалізу-
вались в задній третині голосових складок, 
що відносно мало впливало на повне їх 
змикання. 

Всі особи, у яких де діагностовано 
постінтубаційну гранульому, в минулому 
перенесли хірургічні втручання під загаль-
ним ендотрахеальним наркозом з приводу 
різних захворювань. Це були, як правило, 
складні порожнинні або торакальні опера-
ції, які тривали від 4 до 5 год. Жоден з цих 
пацієнтів не пред’являв якихось скарг на 
стан гортані в доопераційний період. Із 
анамнезу з’ясовано, що перші прояви за-
хворювання при постінтубаційних грану-
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льомах (відчуття існування стороннього ті-
ла в горлі, втома голосу при розмові, дис-
комфорт) у переважної більшості обстежу-
ваних виникали в середньому через 6-10 
тиж, а хрипота – через 12-14 тиж після інту-
бації. Слід відмітити, що у всіх хворих з 
постінтубаційною гранульомою відразу піс-
ля інтубації відмічались болючість в горлі, 
хрипота. На жаль, лише у 4 осіб, у яких в 
подальшому з’явилась гранульома, ми зро-
били ларингоскопію на наступний день піс-
ля інтубації. При цьому відмічалась значна 
набряклість м’яких тканин в ділянці задньої 
третини голосових складок, черпакуватих 
хрящів, міжчерпакуватого простору, яка, 
незважаючи на лікувальні заходи (інгаляції 
протизапальних і десенсибілізуючих препа-
ратів, голосовий режим та ін.), зменшува-
лась не раніше, ніж через 10-12 днів. 

Нами відмічено деяку закономірність 
розвитку постінтубаційних гранульом у па-
цієнтів, схильних до утворення у них келої-
дних рубців. Так, з 21  обстеженого з пост-
інтубаційною гранульомою у 3 виявлено 
келоїди вушних раковин, а у 8 – грубі кело-
їдні рубці на місці проведених операцій.    

Хірургічне втручання ми  виконували 
при прямій ларингоскопії, і воно полягало в 
наступному (див. схему). Після наведення 
операційного поля (самої гранульоми) в 
центр просвіту ларингоскопа і його фіксації 
детально оглядалась поверхня гранульоми, 
визначалась її рухливість, локалізація. Щип-
цями припідіймалась гранульома вгору (до 
верхівки черпакуватого хряща) і зміщува-
лась латерально, звільняючи межу її прикрі-
плення до краю голосової складки і голосо-
вого відростка черпакуватого хряща. Визна-
чивши цю межу, ми проводили по ній розріз 
слизової оболонки гранульоми, намагаючись 
не пошкодити слизову оболонку і охрястя 
вільного краю голосової складки та голосо-
вого відростка черпакуватого хряща, потім 
обережно відшаровували основу гранульоми 
від прилеглих тканин, рухаючись від краю 
голосової складки в напрямку до тіла черпа-
куватого хряща і дна гортанного шлуночка. 
Відділивши від прилеглих тканин половину 
основи гранульоми, звільнивши від неї голо-
совий відросток черпакуватого хряща і верх-
ню частину голосової складки, ми починали 
формувати епітеліальний клапоть на ніжці. 

Останній викроюється з епітеліальної оболо-
нки гранульоми. Ніжкою або основою клап-
тя є латеральна межа основи гранульоми. 
Формування епітеліального клаптя вважаємо 
найтяжчим і найскладнішим етапом операції. 
Тяжкість зумовлена складністю відокрем-
лення гранульоми від її епітеліальної оболо-
нки. Між оболонкою і тканиною гранульоми 
немає ніякої межі, оскільки вони щільно 
з’єднані між собою. Щоб не пошкодити епі-
теліальну оболонку, ми залишаємо на ній 
тонкий шар грануляційної тканини. Після 
формування епітеліального клаптя він вкла-
дається на поверхню рани. Якщо площа кла-
птя виявляється більшою, ніж ранева повер-
хня, і кінець його виходить за межі вільного 
краю голосової складки або за межі раневої 
поверхні, то клапоть бажано зменшити і на-
дати йому форму останньої.  
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Схема етапів хірургічного втручання при 

зрілих неспецифічних гранульомах: а – зріла гра-
нульома; б – гранульома, припіднята вгору і відтяг-
нута назовні, пунктиром позначена лінія розрізу; в – 
гранульома, відділена від прилеглих тканин; г – 
гранульома видалена; д – сформований епітеліаль-
ний клапоть на ніжці; е – проведена пластика пове-
рхні рани (рана вкрита епітеліальним клаптем). 

Після  завершення хірургічного втру-
чання хворий повинен дотримуватись жорс-
ткого голосового режиму (мовчання) міні-
мум 5 діб. Крім того, йому призначається 
протизапальна і дегідратаційна терапія. Від 
ведення післяопераційного періоду багато в 
чому залежить успіх лікування таких  паціє-
нтів. Зокрема, окрім дотримання голосового 
режиму, хворому категорично протипоказа-
не паління. 

На 3-4-у добу після операції під час ла-
рингоскопії виявляється виражений набряк 
епітеліального клаптя на ніжці, який нагадує 
видалену гранульому і може залишатись до-
сить довго – 10-15 і більше днів. В хірурга 
може виникнути бажання повторити опера-
цію, щоб видалити “залишену частину гра-
нульоми”. Але з цим не варто поспішати. 
Після зменшення набряку клаптя він зберігає 
життєздатність (рожевий, поверхня його гла-
денька, краї без обідкового некрозу). Хворо-
го можна виписувати із стаціонару з рекоме-
ндацією раз на тиждень з’являтись до отола-
ринголога на огляд і корекцію медикаменто-
зного лікування. Регрес залишків гранульо-
ми під клаптем, дегідратація самого епітелі-
ального клаптя може тривати від 1 до 3 міс. 
У разі, коли  пацієнт в післяопераційному 
періоді не дотримується голосового режиму, 
палить, набряк клаптя тримається значно до-
вше або ж і зовсім не проходить. 

Прооперовані хворі були оглянуті у 
віддалений період – через 6 міс, 2 і 3 роки. З  
27 обстежених одужання наступило у 25 
(92,6%), у 2 через півроку з’явився рецидив 
захворювання. Для оцінки результатів засто-
сування запропонованої нами методики хі-
рургічного втручання в якості контролю бу-
ли проаналізовані дані, отримані із  взятих з 
архіву історій хвороби 17 осіб з неспецифіч-
ними гранульомами, у яких раніше було 
проведено традиційне хірургічне видалення 
(без пластики раневої поверхні) гранульоми. 
Нам удалось викликати цих пацієнтів і дода-
тково обстежити в клініці. У 10 з них реци-
див захворювання наступив через 6-10 міс.  

Таким чином, запропонована нами 
методика хірургічного видалення неспе-
цифічної гранульоми виявилась досить 
ефективною і може бути рекомендована 
для застосування в клінічній практиці 
при лікуванні таких хворих. 
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