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Рак гортані і гортанної частини глотки 
займає перше місце (65-70%) серед ЛОР-
онкопатології. За даними Канцер-реєстру 
України, у 2008 р. зареєстровано 2412 випа-
дків зі злоякісними новоутвореннями гор-
тані та 1884 – з пухлинами гортанної части-
ни глотки. У більшості пацієнтів захворю-
вання на рак гортані та гортанної частини 
глотки діагностується у ІІІ-ІV стадії і су-
проводжується високою їх смертністю [1, 5, 
6]. Як наслідок, результати лікування хво-
рих на поширений рак гортані і гортанної 
частини глотки є недостатньо ефективними. 

Сьогодні мультидетекторна 
комп’ютерна томографія (МДКТ) як метод 
променевої діагностики широко використо-
вується для діагностики новоутворень гор-
тані та гортанної частини глотки [1, 3, 7]. 
Однак традиційні методики сканування не 
завжди надають повне уявлення про локалі-
зацію та розповсюдження пухлинного про-
цесу, що, в свою чергу, зумовило впрова-
дження функціональних проб при скану-
ванні [8]. 

Мета роботи – підвищити ефектив-
ність діагностики об’ємних новоутворень 
гортані та гортанної частини глотки шляхом 
розробки та впровадження методики прове-
дення функціональних проб під час МДКТ-
обстеження. 

 
Матеріали та методи 
Нами було проведено МДКТ обсте-

ження 85 хворих на рак гортані та гортанної 
частини глотки. 

Контрольну групу складали 7 осіб з 
новоутвореннями решітчастого лабіринту, 
носової та ротової частин глотки. Гортань 
та гортанна частина глотки у цих пацієнтів 
була без пухлинного ураження. Отримані 
при МДКТ дослідженні дані використову-
валися для визначення нормальної анатомії 
вказаних органів. 

Обстеження хворих виконувалось на 
мультидетекторному комп’ютерному томо-
графі Lightspeed VCT фірми General Electric, 
на базі ДУ «Науково-практичний центр 
променевої діагностики НАМН України». 
Попередній огляд всіх пацієнтів проводився 
у ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. 
О.С. Коломійченка НАМН України». Кліні-
чний діагноз було підтверджено при мор-
фологічному дослідженні біопсійного мате-
ріалу.  

При МДКТ дослідженні здійснюва-
лось сканування шиї та органів грудної клі-
тки з метою своєчасного діагностування 
метастатичного ураження легень. МДКТ 
виконувалась в режимі нативного скану-
вання та при в/в болюсному введенні йодо-
вміщуючої рентгенконтрастної речовини 
«Томогексолу», у кількості 100 мл. Під час 
серії сканування при в/в введенні контраст-
ної речовини, за розробленою нами методи-
кою, проводились функціональні проби. 
При першій пробі хворий робив вдих і про-
тягом 10 с утримував надутими щоки. Друга 
функціональна проба полягала у фонації 
звуку «і» протягом 20 с. З метою кращої 
візуалізації патологічного осередку скану-
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вання шиї здійснювалось зрізами товщиною 
0,625 мм. Отримані дані оброблялись на 
робочій станції комп’ютерного томографа. 

 
Результати 
Серед 85 хворих виявлено рак гортані 

у 53 (62,3%) з локалізацією в гортанній час-
тині глотки у 32 (37,7%). З них, за віковим 
показником більш чисельною виявилася 
група пацієнтів віком від 55 до 87 років (52 
особи – 61,2%), ніж група віком від 35 до 55 
років (33 особи 38,8%) (табл.). 

За стадією пухлинного осередку хворі 
розподілились таким чином: Т1 – у 15 
(17,6%), Т2 – у 19 (22,4%), Т3 – у 23 (27%), Т4 

– у 28 (33%).  
Функціональні проби проводилися у 

обстежуваних з Т1, з Т2 стадіями, а також з 
Т3 стадією, за умови відсутності стенозу 
гортані та гортанної частини глотки. У осіб 
зі стадією Т4 виконання функціональних 
проб було неінформативним. 

Для оцінки розповсюдження пухлин-
ного процесу, за нашими діагностичними 
спостереженнями, доцільно проводити фун-
кціональну пробу з надуванням щік. При 
цій пробі у 7 обстежуваних контрольної 
групи з інтактною гортанню та гортанною 
частиною глотки в умовах підвищеного 
повітряного тиску ми мали змогу оцінити 
стан грушоподібних кишень, структуру че-
рпало-надгортанних складок, просвіт вести-
булярного відділу гортані та гортанної час-
тини глотки (рис. 1). 

Слід зазначити, що дана проба була 
найбільш інформативною у пацієнтів з Т1, 
Т2, Т3 стадіями пухлини гортанної частини 
глотки та вестибулярного відділу гортані. 
Наведемо діагностичний випадок: Хворий 
К., 68 років, клінічний діагноз: рак вестибу-
лярного відділу гортані, T3N0М0. У нього 
було проведене МДКТ дослідження в нати-
вну фазу та при в/в болюсному введенні 
контрастної речовини (рис. 2). 

При такому МДКТ-дослідженні, про-
веденому за стандартним протоколом ска-
нування шиї, чітко віддиференціювати но-
воутворення від оточуючих інтактних 
м’яких тканин вестибулярного відділу гор-
тані та гортанної частини глотки було важ-
ко. У хворого додатково була проведена 
проба з надутими щоками (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. МДКТ, режим нативного скануван-
ня, аксіальна проекція. На рівні гортанної частини 
глотки при функціональній пробі з надуванням 
щоки відмічаються: просвіт гортанної частини 
глотки (1), правий грушоподібний карман (2), 
просвіт вестибулярного відділу гортані (3), ліва 
черпало-надгортанна складка (4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. МДКТ, внутрішньовенне болюсне ко-
нтрастування, аксіальна проекція. На рівні вестибу-
лярного відділу гортані відмічається пухлина (1). 
 

 
При цьому візуалізується пухлина, що 

поширюється на праву черпало-надгор-
танну складку, з навколопухлинним набря-
ком лівої черпало-надгортанної складки та 
звуженням просвіту як гортанної частини 
глотки, так і грушоподібних кишень. Про-
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світ вестибулярного відділу гортані був 
вільним від новоутворення.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. МДКТ, внутрішньовенне болюсне 

контрастування, аксіальна проекція. На рівні вес-
тибулярного відділу гортані при функціональній 
пробі з надуванням щік відмічається пухлина пра-
вої черпало-надгортанної складки (2), інтактний 
просвіт вестибулярного відділу гортані (3), грушо-
подібні кишені (1, 5), просвіт гортанної частин 
глотки (4), ліва черпало-надгортанна складка (6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. МДКТ, режим внутрішньовенного 

болюсного контрастування, аксіальна проекція. На 
рівні серединного відділу інтактної гортані відмі-
чаються: пластина щитоподібного хряща (1), голо-
сова складка (2), голосова щілина (3), передня 
комісура (4), перснеподібний (5) та черпакуватий 
(6) хрящі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. МДКТ, режим внутрішньовенного 
болюсного контрастування, аксіальна проекція. На 
рівні серединного відділу інтактної гортані при 
функціональній пробі з фонацією звуку «і» відмі-
чаються: пластина щитоподібного хряща (1), голо-
сова складка (2), голосова щілина (3), передня 
комісура (4), перснеподібний (5) та черпакуватий 
(6) хрящі. Помітна збережена рухливість інтактних 
голосових складок. 
 
 

 
Таким чином, загалом дана проба до-

помогла визначити правильний діагноз у 17 
осіб (20% від загальної кількості хворих). 

Функціональна проба з фонацією зву-
ку «і» допомогла оцінити рухливість, симе-
тричність голосових складок у нормі (рис. 
4, 5). Сканування шиї під час цієї проби дає 
змогу чітко визначити пластини щитоподі-
бного хряща, голосову щілину, передню 
комісуру, перснеподібний і черпакуватий 
хрящі гортані. 

Крім того, при новоутвореннях гортані 
серединної локалізації Т1-Т3 стадії за допомо-
гою даної проби у пацієнтів стало можливим 
оцінити рухливість голосових складок. 

Наводимо діагностичні випадки. Хво-
рий К., 59 років, клінічний діагноз: рак вла-
сне голосового апарату гортані, T1N0М0. 
Пацієнту було проведено МДКТ у нативну 
фазу та при в/в болюсному підсиленні. На 
аксіальному скані (рис. 6) візуалізується 
пухлина, яка уражає праву голосову склад-
ку, з деструкцією правого черпакуватого 
хряща. Ліва голосова складка була не ушко-
джена пухлинним ростом. 
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Рис. 6. МДКТ, режим в/в болюсного вве-
дення, аксіальна проекція. На рівні серединного 
відділу гортані відмічаються: пухлина (1) правої 
голосової складки з деструкцією правого черпаку-
ватого хряща (2); інтактна ліва голосова складка 
(3) та лівий черпакуватий хрящ (4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 7. МДКТ, режим в/в болюсного вве-

дення, аксіальна проекція. На рівні серединного 
відділу гортані при функціональній пробі з фона-
цією звуку «і» відмічаються: пухлина (1) правої 
голосової складки зі збереженням рухливості 
останньої та нормальна рухливість інтактної лівої 
голосової складки (2). 
 

При проведенні функціональної проби 
з фонацією літери «і» рухливість правої 
голосової складки збережена по всій її дов-

жині, практично симетрично інтактній лівій 
голосовій складці (рис. 7). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8. МДКТ, внутрішньовенне болюсне 

контрастування, аксіальна проекція. На рівні сере-
динного відділу гортані відмічаються: пухлина (2) 
задньої третини правої голосової складки; передні 
дві третини правої голосової складки (1) та ліва 
голосова складка (3) є інтактними. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9. МДКТ, внутрішньовенне болюсне 

контрастування, аксіальна проекція. На рівні сере-
динного відділу гортані при функціональній пробі 
з фонацією звуку «і» відмічаються: рухливість 
інтактного переднього відділу правої (1) та всієї 
лівої голосової складки (3) збережена; парез зад-
нього відділу правої голосової складки, ураженої 
пухлиною (2). 
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Розподіл хворих на рак за віком та нозологією 

 
Вік обстежуваних 

Число хворих 

рак гортані рак гортанної частини 
глотки 

всього 

абс. % абс. % абс. % 

35-55 років 19 22,3 14 16,5 33 38,8 

55-87 років 34 40 18 21,2 52 61,2 

Разом 53 62,3 32 37,7 85 100 
 
 
У іншому випадку обстежувався хво-

рий на рак голосового відділу гортані, 
T1N0М0. На аксіальному скані при обробці 
даних проведеної МДКТ з в/в болюсним 
введенням (рис. 8) візуалізується новоутво-
рення, яке уражає задню третину правої 
голосової складки. Передні дві третини пра-
вої голосової складки та ліва голосова скла-
дка є вільними від пухлинного процесу. 

При виконанні функціональної проби 
з фонацією звуку «і» спостерігається парез 
ураженої пухлиною задньої третини правої 
голосової складки, рухливість неушкодже-
них передніх двох третин правої голосової 
складки та неураженої лівої голосової скла-
дки була збережена (рис. 9). Загалом вище-
описана проба була виконана у 28 осіб (33% 
від загальної кількості пацієнтів). 

Таким чином, вдосконалена нами ме-
тодика проведення МДКТ із застосуванням 

розроблених функціональних проб допомо-
гла підвищити діагностичну ефективність 
методу при новоутвореннях гортані та гор-
танної частини глотки у 45 (53%) хворих і 
оцінити функціональний стан голосових 
складок у 28 (33%), структуру черпало-
надгортанних складок і грушоподібних ки-
шень у 17 (20%). 

 
Висновки 
За допомогою використання функціо-

нальних проб під час проведення МДКТ 
стало можливим уточнити правильний діаг-
ноз та оцінити поширеність пухлинного 
процесу у хворих на рак гортані та гортан-
ної частини глотки. Використання функціо-
нальних проб допомагає при виборі методу 
лікування та при оцінці ефективності ліку-
вання, яке проводиться у хворих на рак гор-
тані та гортанної частини глотки. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ ПРИ МУЛЬТИДЕТЕКТОРНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ  
ТОМОГРАФИИ У БОЛЬНЫХ С РАКОМ ГОРТАНИ И ГОРТАННОЙ ЧАСТИ ГЛОТКИ 

Козаренко Т.М.1, Логанихина Е.Ю.2, Лукач Е.В.3, Сережко Ю.О.3, Кравченко Д.А.3 (Киев) 

Р а с ш и р е н н а я  а н н о т а ц и я  

Причиной недостаточной эффективности лечения и высокой смертности пациентов с новообразо-
ваниями гортани и гортанной части глотки является несвоевременная диагностика. Хотя в наше время для 
диагностики объемных процессов гортани и гортанной части глотки широко используется МДКТ, тради-
ционная методика проведения сканирования не в полном объеме дает исчерпывающее представление о 
локализации и распространенности опухолевого процесса. Использование МДКТ-методики проведения 
функциональных проб у каждого отдельного пациента с новообразованиями гортани и гортанной части 
глотки способствует оптимальной визуализации опухоли.  

Цель данной работы:  повышение эффективности диагностики объемных новообразований горта-
ни и гортанной части глотки благодаря разработке методики проведения функциональных проб во время 
МДКТ-исследования.  

Материалы и методы: Нами было проведено МДКТ обследование у 85 пациентам с раком горта-
ни и гортанной части глотки. Контрольную группу составили 7 пациентов с опухолями решетчатого лаби-
ринта, носовой и ротовой части глотки. Гортань та гортанная часть глотки у этих больных была без опу-
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холевого поражения. Полученные данные при МДКТ обследовании использовались для определения нор-
мальной анатомии указанных органов. 

Во время серии сканирования при в/в введении контрастного вещества, по разработанной нами ме-
тодике, проводили функциональные пробы. 

При первой пробе больной делал вдох и на протяжении 10 секунд удерживал надутыми щеки. Вто-
рая функциональная проба заключалась в фонации звука «и» на протяжении 20 секунд. С целью лучшей 
визуализации патологического очага сканирование шеи происходило срезами толщиной 0,625 мм. Обра-
ботка полученных данных проводилась на рабочей станции комп’ютерного томографа. 

Результаты: Усовершенствованная нами методика проведения МДКТ с использованием разрабо-
танных функциональных проб, помогла повысить диагностическую эффективность метода при опухолях 
гортани и гортанной части глотки у 45 (53%) больных и оценить функциональное состояние голосових 
складок у 28 (33%) человек, структуру черпало-надгортанных складок и грушевидных синусов у 17 (20%) 
человек. 

Выводы: Результаты такого МДКТ-обследования с проведением функциональных проб должны 
быть учтены при выборе метода и вида лечения этих больных, а также для оценки эффективности химио-
лучевого лечения  во время протекания заболевания. 

Ключевые слова: Мультидетекторная компьютерная томография, функциональные пробы, рак гор-
тани, рак гортаноглотки. 
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Kozarenko T.M. 1, Loganihina E.Yu. 2, Lukach E.V. 3, Serezhko Yu.A. 3, Kravchenko D.A. 3 

1P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv 
2 «Scientific-practical center of radiation diagnostics of  National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv 

3 State institution «O.S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology of National Academy  
of Medical Sciences of Ukraine»; e-mail: amtc@kndio.kiev.ua 

A b s t r a c t  

The reason of inefficient treatment and high mortality rate of patients with neoplasms of a larynx and la-
ryngopharynx is untimely diagnostics of this oncopathology. Though currently МDCТ is widely used for diagnos-
tics of volumetric processes of a larynx and laryngopharynx, the traditional procedure of carrying out of scanning 
gives not full-scale concept about localization and propagation of tumor process. In our work the MDCT – method 
with carrying out of functional tests which we use at each separate patient with new growths of a larynx and la-
ryngopharynx assists the optimum visualization of a tumor.  

The purpose of this study was to increase the diagnostic efficiency of laryngeal and hypopharyngeal tu-
mors owing to development of a procedure of carrying out of functional tests during MDCT-procedure.  

Materials and methods: 85 patients with larynx and laryngopharynx cancer were examined with MDCT. 
Control group of 7 patients with tumors of ethmoidal labyrinth, nasal and oral part of pharynx. Larynx and laryn-
gopharyngeal part of pharynx at these patients was intact. The data received after MDCT was done we used for 
normal anatomy assessment of selected organs.  

During the scanning with intravenous introduction of contrast solution, functional tests was done using me-
thodic developed by us. During the first test the patient took the deep breath and during 10 seconds he held his 
cheeks sphered.  The second test consisted in phonation the sound “i” during 20 seconds. Scanning of the neck 
was done with 0,625mm thickness for the purpose of better visualization of   pathological center.  Processing of 
received data was made on workstation computer tomograph. 

Results: developed method of MDCT-investigation with application of new functional tests helped to raise 
diagnostic efficacy of the method in patients with laryngeal and laryngopharyngeal cancer at 45 (53%) patients 
and to assess functionality of vocal cords at 28 (33%) patients, structures of aryepiglottic folds and pyriform si-
nuses at 17 (20%) patients.  

Key words: MDCT, multidetector computed tomography, functional tests, laryngeal cancer, and laryngo-
pharyngeal cancer.  

 


