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Питанню трахеотомії присвячено ба-
гато робіт, що є свідченням актуальності 
даної проблеми. Це стосується і дискусій 
відносно класифікації трахеотомії не лише 
за рівнем, але і за методикою розтину трахеї 
[5]. Відомі і численні ускладнення трахео-
томії як ранні (кровотечі, підшкірна емфі-
зема, емфізема середостіння, пневмонії та 
ін.), так і пізні (кровотечі, перихондрит на-
півкілець трахеї, розростання грануляцій та 
рубців та ін.) [ 3, 4]. 

Проте у повсякденній практиці, особ-
ливо при виконанні хірургічних втручань, 
доводиться застосовувати трахеостомію. 

Слід зазначити, що шия має свої особ-
ливості в топографічно-натомічному відно-
шенні і, приступаючи до хірургічних втру-
чань в цій ділянці, необхідно ретельно їх 
вивчити. 

Трахеотомія - операція, метою якої є 
створення тимчасового або стійкого співус-
тя, яке забезпечує сполучення трахеї з на-
вколишнім середовищем. Показання до тра-
хеостомії можна об’єднати в три групи: 

- перша (класичні показання) - усу-
нення причин непрохідності верхнього від-
ділу дихального тракту і механічної асфіксії 
(сторонні тіла гортані і входу в стравохід, 
параліч і спазм голосових складок, набряк 
гортані, пухлини та інфекційні гранульоми 
гортані, стискання дихальних шляхів пух-
линами шиї та ін.); 

- друга – дренування і туалет нижніх 
дихальних шляхів при порушенні їх прохід-
ності продуктами запалення або аспірації; 

- третя – забезпечення тривалого пері-
оду штучної вентиляції легень при станах, 

які викликають порушення біомеханіки ди-
хального акту і неможливість спонтанного 
дихання: черепно-мозкова травма, травма 
грудної клітини і спинного мозку, гостра 
судинна патологія головного мозку, немож-
ливість інтубації трахеї через рот або ніс та 
ін. 

Трахеостому можна накладати, в за-
лежності від показань, на короткий або три-
валий період часу. 

При формуванні „стійкої” трахеосто-
ми вибір рівня розтину трахеї визначається, 
як правило, анатомічними особливостями 
шиї. 

При трахеотомії можуть виникати на-
ступні ускладнення: кровотечі, емфізема 
підшкірної жирової клітковини, пневмото-
ракс, пневмомедіастинум, зупинка дихання 
під час розтину трахеї, пізні ерозивні крово-
течі, поранення стравоходу, розвиток гній-
ного трахеобронхіту в післяопераційному 
періоді. 

Методики розтину трахеї: 
- поздовжнім розтином пересікаються 

одне або декілька кілець трахеї по середній 
лінії; 

- поперечний розтин виконується в 
міжкільцевому проміжку; 

- фенестрація трахеї – видаляється 
округлий сегмент передньої стінки трахеї на 
протязі 2 кілець; 

- формування трахеального клаптя – 
розтинається 2 кільця паралельними верти-
кальними розрізами і горизонтальним в 
міжкільцевому проміжку, а отриманий П-
подібний клапоть на нижній ніжці підшива-
ється до шкіри, утворюючи канал [2]. 



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2010 48 

В залежності від рівня розтину хрящів 
трахеї по відношенню до перешийка щито-
подібної залози розрізняється верхня, сере-
дня і нижню трахеотомія: вище перешийка 
– верхня, нижче – нижня, при середній роз-
тинаються хрящі, відповідні перешийку 
щитоподібної залози після його перетину. 

Однак в реанімаційній практиці зок-
рема при мозкових інсультах та травмах 
грудей, доводиться застосовувати тривалу 
ШВЛ, і виникає проблема санації трахеоб-
ронхіального дерева, тому неминуче постає 
питання про накладання з цією метою тра-
хеостоми. 

Чи доцільно в таких випадках накла-
дати „стійку” трахеостому, яка сама по собі 
є важким хірургічним втручанням? 

Ми вважаємо, що в зазначених вище 
випадках слід використовувати ощадливу 
трахеотомію за Воячеком (запропонована 
В.Г. Воячеком в 1935 р.) [1], при якій роз-
тин шкіри виконується поздовжньо, м’язи 
шиї без розтину тупо зміщуються, латера-
льно від середньої лінії шиї до оголення 
трахеальних кілець трахея розтинається по-
перек в міжкільцевому проміжку. З мірку-
вань безпеки і якнайшвидшого самостійно-

го закриття трахеостоми в подальшому до-
цільно накладати верхню трахеостому з 
підшиванням верхнього і нижнього напівкі-
лець трахеї до шкіри рани. Можна накласти 
тільки два шви знизу (трахея-шкіра) та не 
зрізати лігатуру з метою їх застосування як 
«уздечок» (держалець) при заміні та оброб-
ці канюль. 

Наш досвід показує, що в якості рано-
розширювача доцільніше використовувати 
носове дзеркало Кілліана з різною довжи-
ною губок, котрі дозволяють не лише менш 
травматично розводити тканини, але і за-
мкнути між губками саму трахею, що само 
по собі полегшує горлорозтинання. При 
цьому для фіксації трахеї обов’язково за-
стосовується однозубий гачок. 

В якості шовного матеріалу викорис-
товується шовк (капрон), треба мати також 
пластмасові канюлі з манжетою (№8-9), 
крізь які при необхідності виконується 
ШВЛ і здійснюється санація трахеобронхіа-
льного дерева. 

На протязі 2 років нами в умовах До-
рожньої лікарні Одеської залізниці зроблено 
30 операцій по накладанню трахеостоми у 
відділенні реанімації, ускладнень не було. 
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