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За даними літератури, хронічні стено-

зи гортані паралітичного ґенезу складають 
близько 36,0% від їх загального числа. У 
77,3% випадків причиною паралітичного 
стенозу є травма гортанних нервів в ході 
хірургічних втручань. Насамперед, це сто-
сується хірургічних втручань з приводу 
захворювань щитоподібної залози [3]. В 
меншій мірі поява рухових розладів гортані 
пов’язана з недоліками судинної, спіналь-
ної, торакальної хірургії та хірургії основи 
черепа [12]. Стабільна тенденція до зрос-
тання числа хворих з новоутвореннями щи-
топодібної залози, показника поширеності 
рака щитоподібної залози серед населення 
України після аварії на Чорнобильській 
АЕС обумовлює збільшення числа хворих з 
паралітичними стенозами гортані, що роз-
винулися внаслідок хірургічних втручань з 
цього приводу [2].  

Факторами ризику ушкоджень пово-
ротних гортанних нервів при патології щи-
топодібної залози є:тотальна тиреоїдекто-
мія, об’ємний зоб, рак щитоподібної залози 
з екстратиреоїдним поширенням пухлини, 
недосвідченість хірурга, варіабельність то-
пографії поворотних гортанних нервів [10]. 
Однак зазначені в літературі показники хі-
рургічної травми гортанних нервів є досить 
варіабельними. Частота ушкоджень поворо-
тних гортанних нервів при доброякісних 
процесах становить, за різними даними, від 
0,3 до 15,1% [1, 11]. За даними вітчизняних 
авторів, транзиторні порушення рухливості 
(парези) виникають з частотою від 4,1 до 
5,16% випадків, перманентні (паралічі) – від 
1,3 до 2% [4]. Цей показник значно зростає 
при повторних хірургічних втручаннях, 

злоякісних новоутвореннях, виконанні ти-
реоїдектомії з серединною дисекцією лім-
фатичних вузлів шиї і становить у таких 
випадках від 13 до 50% [4, 14]. 

 Паралітичний стеноз гортані – це па-
тологічний стан, в основі якого лежать біла-
теральні рухові порушення гортані, що при-
зводить до розвитку вентиляційної обструк-
тивної недостатності зовнішнього дихання і, 
як наслідок, до інвалідизації хворого, обме-
ження його особистого та соціального жит-
тя. 

Запропоновані численні методики хі-
рургічного втручання при білатеральних 
рухових порушеннях гортані вирішують, в 
першу чергу, питання забезпечення надхо-
дження повітря до нижніх дихальних шля-
хів. Серед хірургічних втручань застосову-
ються трахеостомія, статичні та динамічні 
хірургічні методи. Хворі, що перенесли тра-
хеостомію, стають канюленосіями на різний 
період часу. Трахеостомічна трубка чинить 
постійний травмуючий вплив на слизову 
оболонку трахеї. Це спричиняє її мацера-
цію, порушення функціонування війчастого 
епітелію, сприяє надмірному висиханню та 
охолодженню дихальних шляхів, створює 
умови для інфікування, розвитку перихонд-
риту та хондриту напівкілець трахеї. Нас-
лідком проведених статичних хірургічних 
втручань, до яких відносяться різноманітні 
техніки хордотомій, резекція черпалоподіб-
ного хряща, латерофіксація, є неможливість 
фізіологічно скоординованого підтримання 
виконання функції дихання, фонації та ков-
тання [6, 7]. В післяопераційному періоді 
статичних ендоскопічних хірургічних втру-
чань різке зниження якості голосу пов’язане 
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з неспроможністю повного закриття голосо-
вої щілини, наявністю рубців, зростанням 
частини невібруючих ділянок голосових 
складок. В подальшому виражені порушен-
ня голосу обмежують комунікативно-
інформаційні зв’язки людини, різко знижу-
ють її соціальну адаптованість, спричиня-
ють негативний вплив на особисте життя 
[9]. Динамічні хірургічні втручання, що 
включають реіннерваційні методики не є 
широко впровадженими, що пов’язано з 
нестабільними позитивними результатами, 
обумовленими спонтанною синкінетичною 
реіннервацією гортані [5, 8].  

В літературі відсутня інформація сто-
совно інтегрованої оцінки функцій гортані в 
до- та післяопераційному періоді у хворих, 
у яких застосовувались хірургічні втручан-
ня з приводу паралітичного стенозу гортані. 
Це унеможливлює комплексний аналіз ре-
зультатів проведеного лікування та не до-
зволяє запропонувати додаткові цілеспря-
мовані реабілітаційні заходи корекції після-
операційного стану пацієнта. 

Мета роботи – дослідження резуль-
татів лікування з приводу паралітичних сте-
нозів гортані на основі ретроспективного 
аналізу історій хвороб пацієнтів, що пере-
бували на стаціонарному лікуванні. 

 
Матеріали та методи дослідження 
Було здійснено ретроспективний ана-

ліз історій хвороб 142 пацієнтів, що перебу-
вали на стаціонарному лікуванні у відділен-
ні реконструктивно-відновлювальної хірур-
гії ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. 
О.С. Коломійченка НАМН України» в пері-
од з 2011 по 2015 рр. з діагнозом: параліти-
чний стеноз гортані. Аналізу підлягали такі 
дані: вік, стать хворого, кількість проведе-
них ліжко-днів, характер госпіталізації, ска-
рги хворого, анамнез захворювання, дані 
клінічного та інструментального обстежен-
ня, наявність трахеотомії в анамнезі, засто-
соване хірургічне втручання, частота повто-
рних втручань та ускладнень. 

 
Результати та їх обговорення 
Серед загального числа хворих (142 

осіб), 33 (23,2%) пацієнти знаходились на 
стаціонарному лікуванні з приводу паралі-
тичного стенозу гортані неодноразово. 

Середня тривалість стаціонарного лі-
кування хворих складала 15,3±0,71 ліжко-
днів. Найбільша кількість хворих були ме-
шканцями Херсонської – 30 (21,1%) області, 
а також Миколаївської – 12 (8,5%) та Дніп-
ропетровської –12 (8,5%) областей. Жінки 
становили переважну більшість серед об-
стежених – 128 (90,1%), тоді як чоловіків 
було лише 14 (9,9%). Згідно з класифікаці-
єю віку ВООЗ (1963 р.), серед обстежуваних 
було 6 (42,9%) чоловіків молодого віку (18-
43 роки), 5 (35,7%) – середнього віку (44-60 
років), 3 (21,4%) – похилого віку (61-75 ро-
ків). Серед жінок 17 (13,3%) відносилося до 
молодого віку, 67 (52,3%) – до середнього, 
42 (32,8%) – до похилого, 2 (1,6%) – до ста-
речого віку. 
 

 
Рис. 1. Розподіл пацієнтів з паралітичним 

стенозом гортані за віковими группами 

 
 
Отже, серед обстежуваних хворих бі-

льшість 72 (50,7%) становили люди серед-
нього віку, що не досягли пенсійного віку. 
Превалювання серед пацієнтів з паралітич-
ним стенозом гортані людей працездатного 
віку свідчить не лише про обмеження їх 
фізичної працездатності, а й про втрату їх 
попереднього соціального статусу, і, як на-
слідок, матеріально-економічні обмеження. 
Обмеження фізичних можливостей призво-
дить до зриву соціальної адаптованості у 
ринковому суспільстві, неможливості кон-
курувати на ринку праці, а отже, підвищує 
ризик їх ранньої соціальної ізоляції. Таким 
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чином, проблема має, крім медичного, ве-
лике соціальне значення. 

При аналізі причин, які призвели до 
формування паралітичного стенозу гортані, 
було виявлено наступне. У 127 (89,4%) хво-
рих в анамнезі відмічено проведення стру-
мектомії, з них у 28, за даними морфологіч-
ного дослідження, визначено рак щитоподі-
бної залози. У 3 (2,1%) пацієнтів було вико-
нано хірургічне втручання на органах груд-
ної клітини, 1(0,7%) хворий переніс гостре 
порушення мозкового кровообігу, у 3 (2,1%) 
– в анамнезі мала місце ЧМТ в результаті 
дорожньо-транспортної пригоди з подовже-
ною штучною вентиляцією легень. За дани-
ми історій хвороб, у 7 (5,0%) осіб зазнача-
ється ідіопатичний характер існуючих ру-
хових порушень гортані. В 1 (0,7%) випадку 
стеноз гортані є природженим. Отримані 
дані дозволяють визначити хірургічну тра-
вму поворотних нервів в ході операцій на 
щитоподібній залозі як основний етіологіч-
ний чинник розвитку білатеральних рухо-
вих порушень гортані. 

 
 

Причини виникнення  
паралітичного стенозу гортані 

Причини ПСГ Кількість  
випадків 

Струмектомія 127 (89,4%) 

ГПМК 1 (0,7%) 
Операція на органах грудної  
клітини 3 (2,1%) 

ЧМТ з подовженою ШВЛ 3 (2,1%) 

Вроджена патологія 1 (0,7%) 

Невідома 7 (5,0%) 

 
Ми проаналізували дані анамнезу 

хворих з паралітичним стенозом гортані та 
їх основні скарги. Вони скаржилися на ви-
ражене утруднення дихання, особливо при 
фізичному та психоемоційному наванта-
женні (86,6%), зміну звучності та захрип-
лість голосу (78,2%), поперхування твердою 
та рідкою їжею (40,8%), при наявності тра-
хеостоми − неможливість фізіологічного 
дихання через природні шляхи (35,2%). 

Оцінка ступеня компенсації стенозу 
ґрунтувалася на основі скарг хворого, даних 

клінічного обстеження (оцінки характерис-
тик глибини, ритму та частоти дихання, 
частоти серцевих скорочень, на поведінці 
хворого, вегетативних проявах), величини 
просвіту дихальної щілини за даними не-
прямої ларингоскопії та відеоларингоскопії. 
Аналіз всіх цих даних визначив показання 
до хірургічного втручання. При виборі ме-
тоду хірургічного втручання з приводу па-
ралітичного стенозу гортані були враховані 
особливості конституції пацієнта та важ-
кість супутньої патології. 

Загальна кількість хронічних канюле-
носіїв після проведеного невідкладного хі-
рургічного втручання з приводу стенозу 
гортані, що, з анамнезу, застосовувалося в 
ранньому післяопераційному періоді після 
виконання операції на щитоподібній залозі, 
становила 50 (35,2%) осіб. За допомогою 
гнучкої оптичної системи через трахеосто-
му у цих пацієнтів було виконано фіброско-
пічний ретроградний огляд трахеї та підго-
лосової порожнини. У 8 (5,6%) хворих ви-
явлено ерозивні та рубцеві зміни слизової 
оболонки, розростання грануляційної тка-
нини в цих ділянках. Трансназальний фіб-
роскопічний огляд у канюленосіїв дозволив 
оцінити рівень та положення трахеостоміч-
ної трубки, ступінь звуження просвіту гор-
тані. У пацієнтів було здійснено підбір ка-
нюль адекватного типу та розміру, прово-
дилася регулярна заміна трахеостомічних 
канюль (1 раз на дві доби), була призначена 
консервативна протизапальна та антибакте-
ріальна терапія. У 8 (5,6%) обстежених була 
застосована хірургічна пластика трахеосто-
ми з видаленням грануляцій та ремоделю-
ванням трахеостомічного каналу. 

При підготовці хворих до хірургічно-
го втручання з приводу паралітичного сте-
нозу гортані, що розвинувся після струмек-
томії, проводився контроль та корекція рів-
ня гормонів щитоподібної залози, вмісту 
електролітів та глюкози в сироватці крові з 
метою попередження спастичної реакції 
гортані, що може ускладнити перебіг після-
операційного періоду після ендоскопічного 
хірургічного втручання, особливо у пацієн-
тів без трахеотомії. 

При аналізі типу хірургічного втру-
чання з приводу паралітичних стенозів гор-
тані було виявлено таке. Серед загального 
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числа 142 хворих зхронічним стенозом гор-
тані паралітичного ґенезу планове хірургіч-
не втручання застосовувалося у 136 (95,8%). 
Невідкладна трахеостомія за життєвими 
показаннями була виконана у 1 пацієнтки. У 
2 хворих виконання планового хірургічного 
лікування паралітичного стенозу гортані 
було відкладено у зв’язку з необхідністю 
проведення лікування супутньої патології. 
Консервативне лікування, що включало 
курс фонопедичних вправ, загальнозміц-
нюючу, протинабрякову та протиневритну 
терапію, було призначено 3 пацієнтам з від-
сутністю ознак гострої дихальної недостат-
ності. 

Загальна кількість ендоскопічних мік-
роларингеальних хірургічних втручань ста-
новила 155. Це значення ми прийняли за 
100% у подальшому при аналізі виду засто-
сованого ендоскопічного хірургічного втру-
чання. Всього було виконано 133 ендоско-
пічних хордоаритеноїдотомії, 1 ендоскопіч-
на резекція верхівки черпакуватого хряща, 
22 повторних ларингеальних мікрохірургіч-
них втручання з видаленням грануляцій, 
накладанням швів. 

Аналіз виду та об’єму ендоскопічних 
мікроларингеальних хірургічних втручань 
виявив наступне. Однобічна ендоскопічна 
хордоаритеноїдотомія була проведена у 118 
(76,1%) хворих, контралатеральна операція 
– у 5 (3,2%). Всього виконано 47 правобіч-
них ендоскопічних хордоаритеноїдотомій, 
лівобічних –76. Двобічна ендоскопічна хор-
доаритеноїдотомія була зроблена у 10 
(6,4%) пацієнтів з паралітичним стенозом 
гортані. В 10 випадках виконання ендоско-
пічної хордоаритеноїдотомії було поєднано 
з накладанням превентивної тимчасової 
трахеостоми. Об’єм операції включав резе-
кцію щиточерпакуватого м’яза та голосово-
го відростка черпакуватого хряща з наступ-
ним накладанням латералізуючих швів. Ви-
бір сторони для проведення статичних хіру-
ргічних втручань ґрунтувався на даних не-
прямої ларингоскопії та відеоларингоскопії. 

В післяопераційному періоді всі хворі 
отримували антибактеріальну, протизапа-
льну, протинабрякову терапію, препарати 
кальцію. 

В ранньому післяопераційному періо-
ді у всіх пацієнтів визначалися помірні реа-

ктивні ознаки в ділянці проведеного хірур-
гічного втручання. Після виконаного хірур-
гічного втручання деканюляція була здійс-
нена у 26 (18,3%) хворих, в середньому це 
відбулося через 16,6±2,97 днів. У більшості 
обстежених після видалення канюлі відбу-
лося спонтанне закриття трахеостомічного 
каналу з розвитком помірних рубцевих 
змін. У 8 (5,6%) осіб було виконано хірургі-
чне закриття (ушивання) трахеостоми. У 
однієї хворої, в зв’язку з формуванням гру-
бого рубця в ділянці трахеостомічного ка-
налу, було проведено висічення рубцевих 
тканин з наступним косметичним ушиван-
ням м’яких тканин. 

У 22 (16,7%%) пацієнтів виникла не-
обхідність виконання ендоскопічної мікро-
ларингоскопії з ревізією гортані, видален-
ням грануляцій, повторним накладанням 
швів в зв’язку з відсутністю вираженого 
покращання дихання в післяопераційному 
періоді. На момент виписки 123 (86,6%) 
пацієнти суб’єктивно відмічали значне пок-
ращання дихання. 

 

 
 
Рис. 2. Розподіл всіх випадків застосованого 

ендоскопічного мікроларингеального втручання у 
хворих з паралітичним стенозом гортані за видом 
та обсягом. 

 
Часовий проміжок від появи рухових 

порушень гортані травматичного ґенезу 
(дата струмектомії, операції на органах гру-
дної клітини) до виконання ендоскопічного 
хірургічного втручання становив: до 6 міся-
ців − 21 (15,8%) ендоскопічна хордоарите-
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ноїдотомія, від 6 місяців до 1 року − 38 
(28,6%) операцій, більше 1 року – 74 
(55,6%) операцій. 

 

 
 
Рис. 3. Розподіл всіх випадків застосованих 

ендоскопічних хордоаритеноїдотомій за часом 
виконання після виникнення стенозу 

 
 
Таким чином, основною причиною 

паралітичного стенозу гортані є хірургічна 
травма гортанних нервів в ході струмекто-
мії (89,4%), серед хворих переважають осо-
би працездатного віку (50,7%). У лікуванні 
пацієнтів зі стенозом гортані паралітичного 
ґенезу переважно застосовуються хірургічні 
методи, в більшості випадків – однобічна 
ендоскопічна хордоаритеноїдотомія 
(76,1%).  

Отримані дані свідчать про широке 
застосування ендоскопічних методів хірур-
гічного втручання з приводу паралітичних 
стенозів гортані, але в переважній більшості 
випадків наявні відомості не дають змоги 
визначити чіткі критерії обрання методу та 
об’єму проведених операцій, а також адек-

ватно оцінити ефективність виконаного 
лікування. 

Для практикуючого ларинголога не 
викликає сумнівів важливість правильного 
обрання лікарської тактики при двобічних 
рухових порушеннях гортані. Це неможли-
во без здійснення комплексної оцінки по-
рушень реалізації функцій дихання, ковтан-
ня, голосоутворення та врахування ступеня 
пошкодження гортанних нервів і можливос-
тей їх репарації. За даними сучасної літера-
тури, для здійснення такої оцінки бажаним, 
а подекуди обов’язковим є застосування 
об’єктивних методів обстеження, до яких 
відносяться фіброоптична ларингоскопія, 
відеостробо- та відеоларингоскопія, ларин-
геальна електроміографія (LEMG) [9, 13]. 
Дані методики включають дослідження кі-
лькісних та якісних показників, що відо-
бражають рухову діяльність гортані. Це дає 
змогу не тільки об’єктивізувати діагностику 
рухових порушень гортані, а й обґрунтувати 
тяжкість стану пацієнта та ступінь вираже-
ності порушених функцій гортані. 

Висновки 
Аналіз історій хвороб пацієнтів де-

монструє широке застосування ендоскопіч-
них методів хірургічного втручання у хво-
рих з паралітичним стенозом гортані. 

Одночасно він засвідчує відсутність у 
більшості випадків інтегрованої оцінки фу-
нкції дихання, ковтання, голосоутворення 
та якості життя пацієнтів і адаптованості до 
фізичних навантажень як в до-, так і післяо-
пераційному періоді, що свідчить про необ-
хідність вдосконалення та впровадження в 
клініку стандартизованих об’єктивних ме-
тодів обстеження даної категорії хворих. 
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PEТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРА И РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ  
БОЛЬНЫХ С ПАРАЛИТИЧЕСКИМ СТЕНОЗОМ ГОРТАНИ 

Земляк Т.Б (Киев) 

А н н о т а ц и я  

Актуальность. Паралитический стеноз гортани – патологическое состояние, в основе которого ле-
жат билатеральные двигательные нарушения, что приводит к развитию вентиляционной обструктивной 
недостаточности дыхания и, как результат, инвалидизации больного, ограничения его личной и социаль-
ной жизни. Хирургическая травма гортанных нервов в ходе операций на щитовидной железе является 
причиной паралитического стеноза гортани в 77,3% случаев. Стабильная тенденция к росту числа боль-
ных с новообразованиями щитовидной железы, показателя распространенности рака щитовидной железы 
среди населения Украины после аварии на Чернобыльской АЭС обусловливает увеличение числа больных 
с паралитическим стенозом гортани. 

Целью работы является исследование результатов хирургического вмешательства у больных с 
паралитическим стенозом гортани на основе ретроспективного анализа историй болезни пациентов. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ историй болезни 142 пациентов с паралитическим 
стенозом гортани, которые находились на стационарном лечении в отделении реконструктивно-
восстановительной хирургии ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко НАМН Ук-
раины» в период 2011-2015 гг. 

Результаты: Среди пациентов с паралитическим стенозом гортани большинство составили жен-
щины – 128 (90,1%), из них преобладала группа среднего возраста (44-60) – 67 (47,2%). Причинами дву-
стороннего нарушения подвижности голосовых складок в большинстве случаев была струмэктомия – 127 
(89,4%), другими причинами были операции на органах грудной клетки – у 3, ОНМК – у 1, ЧМТ – у 3. 
Врожденный характер двигательных нарушений гортани наблюдался в 1 случае. В 7 (5,0%) наблюдениях 
был идиопатический генез нарушений. Количество канюленосителей составило 50 (35,2%). Плановое 
хирургическое вмешательство проводилось у 136 (95,8%) больных.  Односторонняя эндоскопическая хор-
доаритеноидотомия выполнена у 118 (76,1%), контралатеральная операция – у 5 (3,2%), двусторонняя 
хордоаритеноидотомия – у 10 (6,4%). Превентивная трахеостомия проведена у 10 лиц.  После хирургиче-
ского вмешательства деканюляция выполнена у 26 пациентов. Срок выполнения эндоскопической хордоа-
ритеноидотомии от начала развития стеноза составил: до 6 мес – 21 (15,8%) операция, от 6 мес до 1 года – 
38 (28,6%) операций, больше 1 года – 74 (55,6%) операции. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о широком применении эндоскопических методов 
хирургического вмешательства при паралитических стенозах гортани. Отсутствие в большинстве случаев 
комплексной оценки функции дыхания, голосообразования, глотания, а также качества жизни пациента, 
адаптации его к физическим нагрузкам не дает возможности адекватно оценить эффективность проведен-
ного хирургического вмешательства. Это требует внедрения в клинику объективных стандартизирован-
ных методов обследования данной категории больных. 

Ключевые слова: паралитический стеноз, хирургическое вмешательство, ретроспективный анализ. 
 

 
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE FEATURES AND THE TREATMENT RESULTS  

OF PATIENTS WITH BILATERAL VOCAL FOLD PARALYSIS 

Zemliak T.B.  

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  

 
Actuality. Surgical injury of laryngeal nerves during thyroid surgery causes 77,3% of total bilateral vocal 

fold paralysis. Due to the stable growth of the number of patients with malignancies of the thyroid gland after 
Chernobyl disaster the number of postoperative laryngeal paresis and paralysis are steadily increasing. 

The research aim: to study the results of treatment of patients with bilateral vocal fold paralysis. 
Materials and methods. Retrospective analysis of medical reports since 2011 till 2015of 142 patients with 

bilateral vocal fold paralysis has been done. 
Results. It is estimated that the majority of investigated patients are women – 128 (90,1%) and the group of 

middle-aged (44-60) women – 72 was the biggest one. The reasons of bilateral mobility disorders of vocal folds 
(according to the cases) were thyroid surgery – 127 cases (89,4%), thorax operations – 3, central nervous system 
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dysfunctions – 1, head and neck trauma – 3, in born character of larynx immobility – 1, idiopathic causes – 7. The 
number of cannula carries was 50 (32,2%). 136 (95,8%) patients undergone surgical treatment. 118 (76,1%) pa-
tients undergone unilateral endoscopic cordoarytenoidotomy and 5 (3,2%) patients undergone contrlateral opera-
tion. 10 (6%) had bilateral endoscopic cordoarytenoidotomy. Preliminary tracheostomy was done in 10 cases. 
After surgical treatment the decanulation was done for 26 patients. The term of endoscopic cordoarytenoidotomy 
from the stenosis begining was – less than 6 months 21(15,8%) operations were done, from 6 months – till 1 year 
– 38 (28,6%) operations and for over a year – 74 (55,6%) operations were done. 

Conclusion. This retrospective study indicate widespread using of endoscopic cordoarytenoidomy for sur-
gical airway enlarging in bilateral vocal fold paralysis. But they don’t give us clear assessment of postoperative 
outcomes of ventilation, voice, swallowing, outcomes quality of life, capability to sustain any physical effort. So, 
in order to have deeper estimation we need to supply standardized objective diagnostic methods for patients with 
bilateral vocal fold paralysis. 

Key words: bilateral vocal fold paralysis, surgical treatment, retrospective study. 


