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Пластичне заміщення різних дефектів 
язика після видалення злоякісних новоутво-
рень залишається однією з найбільш склад-
них проблем хірургії голови та шиї. Резек-
ція менше ніж 30 % об’єму язика не потре-
бує його реконструкції, а післяопераційний 
дефект може бути усунутий шляхом уши-
вання, загоєння вторинним натягом або пе-
ресадкою аутодерматоклаптя. Більші за об-
сягом дефекти язика – половинний, субто-
тальний та тотальний є показанням до їх 
пластичного заміщення з використанням 
реґіонарних або вільних клаптів [9].  

Форма язика, його об’єм та рухомість 
мають важливе значення для мови, жуван-
ня, гігієни порожнини рота та ковтання. 
Основними цілями реконструкції язика є 
максимізація рухомості його збереженої 
частини, відновлення анатомічної форми та 
положення в порожнині рота [2].  

Протягом багатьох останніх років ста-
ндартним аутотрансплантатом при пластич-
ному заміщенні половинних дефектів язика 
вважається вільний променевий клапоть 
передпліччя [14]. Розроблені численні ме-
тодики усунення дефектів язика промене-
вим аутотрансплантатом. Застосовують бі-
лобарну, прямокутну, конічну та омега ре-
конструкції. Переваги променевого аутот-
рансплантату: тонкий, пластичний, може 
бути узятий великим за площею. Недоліки: 
значна тривалість хірургічного втручання, 
ускладнення у донорській ділянці. Слід та-
кож зазначити, що мікрохірургічні операції 
можливі лише у клініках, де є спеціалізова-
не обладнання та відповідний інструмента-
рій [5, 6, 11, 13]. 

Нещодавно відмічено зростання ролі 
реґіонарних клаптів, як альтернативи віль-

ним, при пластичному усуненні окремих 
післяопераційних дефектів голови та шиї. 
Так, зокрема, субментальний реґіонарний 
клапоть став ширше застосовуватись для 
заміщення дефектів язика, дна порожнини 
рота, щоки, гортанної частини глотки та м’я-
ких тканин обличчя. Субментальний клапоть 
може бути виділений як шкірно-фасціальний 
або шкірно-м’язовий варіанти. Його перева-
ги: тонкий, пластичний, площа клаптя – до 
75 см2, відсутня необхідність мікрохірургіч-
ного етапу операції, менша тривалість хірур-
гічного втручання, мінімальні ускладнення в 
донорській ділянці. Недоліком субменталь-
ного клаптя є його обмежене застосування у 
пацієнтів з метастатичним ураженням лім-
фовузлів IА, IВ рівнів [1, 3, 4]. 

Існували деякі протиріччя щодо вико-
ристання субментального клаптя у хворих 
на рак порожнини рота у зв’язку з можли-
вим включенням в його склад метастатично 
уражених лімфовузлів IА, IВ рівнів. Проте 
забір цього клаптя передбачає видалення 
клітковини з лімфовузлами IА, IВ рівнів та 
підщелепної слинної залози, що порівнюва-
но з необхідним обсягом висічення тканин 
на зазначених рівнях при надомогіоїдній 
або радикальній модифікованій шийній ди-
секції III типу. Нещодавні дослідження по-
казали відсутність ризику місцевого реци-
диву при застосування субментального кла-
птя за умови відсутності клінічних ознак 
реґіонарного метастазування [7]. 

Проблема росту волосся має місце як 
при застосуванні вільного променевого ау-
тотрансплантату передпліччя, так і субмен-
тального клаптя. У хворих, яким прово-
диться адʼювантна променева терапія, ріст 
волосся швидко зупиняється. Пацієнтам, що 
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не потребують післяопераційної променевої 
терапії, проводиться деепідермізація клаптя 
або лазерна епіляція [8]. 

Враховуючи переваги субментального 
клаптя, на нашу думку, можна очікувати 
зростання його ролі при пластичному замі-
щенні половинних дефектів язика.  

Мета дослідження – порівняння ре-
зультатів пластичного заміщення половинних 
дефектів язика із застосуванням реґіонарного 
субментального клаптя та вільного промене-
вого аутотрансплантату передпліччя.  

 
Матеріали та методи дослідження 
До дослідження було включено 27 

хворих на рак язика, що знаходились на 
лікуванні у відділенні пухлин голови та шиї 
Національного інституту раку та Черкась-
кому обласному онкологічному диспансері 
у період з 2012 по 2017 рр., з них чоловіків 
було 23 (85,2 %), жінок – 4 (14,8 %). Вік 
пацієнтів коливався від 38 до 72 років. Пло-
скоклітинний рак різного ступеня диферен-
ціювання діагностовано у 26 (96,3 %) хво-
рих, аденокарциному – у 1 (3,7 %). За роз-
повсюдженням процесу: II стадію (T2N0M0) 
діагностовано у 8 (29,6 %), III (T2N1M0 
,T3N0-1M0) – у 17 (60,0 %), IV (T2N2M0) – у 2 
(7,4 %) пацієнтів. 

Усі хворі на першому етапі отримали 
хірургічне лікування в об’ємі гемірезекції 
язика з резекцією дна порожнини рота та 
шийною лімфодисекцією. У дослідження не 
включали осіб, які мали клінічні ознаки 
метастатичного ураження лімфовузлів IА, 
IВ рівнів та пацієнтів, яким виконувалась 
крайова або сегментарна резекція нижньої 
щелепи. Шийна дисекція проведена у 19 (70 
%) хворих. На стороні первинної пухлини 
лімфодисекція виконана у 16 (84,2 %), біла-
теральна – у 3 (15,8 %) пацієнтів. Пластичне 
заміщення половинного дефекту язика про-
водилось одномоментно з видаленням пер-
винної пухлини. Адʼювантну променеву 
терапію отримали 18 (67 %) хворих, хіміо-
променеву – 7 (26 %), 2 (7 %) пацієнти 
отримали лише хірургічне лікування. 

Види хірургічного доступу при вико-
нанні гемірезекції язика: трансоральний 
проведено у 19 (70,4 %), нижній щічний – у 
6 (22,2 %), парамедіанна мандибулотомія – 
у 2 (7,4 %) хворих.  

Пацієнти були розподілені на 2 групи 
в залежності від виду клаптя, який застосо-
вували для усунення половинного дефекту 
язика. 1-у групу склали 15 хворих, яким 
заміщення дефекту проводили реґіонарним 
субментальним клаптем, 2-у – 12 хворих, 
яким для пластики використали вільний 
променевий аутотрансплантат передпліччя. 

Оцінювалась тривалість хірургічного 
втручання, вивчались післяопераційні 
ускладнення, функціональний статус, 
ускладнення у донорській ділянці. Оцінка 
функцій ковтання та мови проводилась за 
шкалою функціонування для хворих на рак 
голови та шиї PSS-HN (Performance Status 
Scale for Head and Neck Cancer Patients).  

 
Результати 
Пластичне заміщення половинних де-

фектів язика субментальним клаптем вико-
нано у 15 хворих 1-ї групи. На першому 
етапі операції проводили виділення клаптя 
та паралельно шийну дисекцію. Субмента-
льний клапоть піднімали як шкірно-
фасціальний або з включенням щелепно-
під’язикового м’яза. Далі виконувалась по-
ловинна резекція язика, аутотрансплантат 
через тунель у ділянці дна порожнини рота 
підводили до дефекту та пошарово ушива-
ли. Для ілюстрації наводимо клінічний ви-
падок пацієнта Д. 1-ї групи, у якого геміре-
зекцію язика та його реконструкцію вико-
нано трансоральним доступом (рис. 1-4). 
Результат пластичного заміщення половин-
ного дефекту язика та дна порожнини рота 
представлено на рис. 5. У двох клінічних 
ситуаціях, коли первинна пухлина локалізу-
валась у ділянці задніх відділів оральної 
частини язика та кореня, хірургічне втру-
чання проведено доступом через парамеді-
анну остеотомію. 

Вільний променевий клапоть перед-
пліччя застосували у 12 пацієнтів 2-ї групи. 
Шийну дисекцію та видалення первинної 
пухлини намагались проводити паралельно 
з підйомом променевого аутотрансплантату, 
аби зменшити тривалість операції. Проме-
невий клапоть виділяли прямокутної форми. 
Аутотрансплантат фіксували у необхідному 
положенні в порожнині рота та накладали 
мікросудинні анастомози. Далі клапоть пі-
дшивали до дефекту язика. Пластика донор-
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ської зони проводилась розщепленим ауто-
дерматоклаптем.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Виділений субментальний клапоть з 
включенням щелепно-під’язикового м’яза. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Судинна ніжка – субментальні арте-

рія та вена. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Субментальний клапоть через тунель 

у ділянці дна порожнини рота підведений до дефе-
кту язика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Результат пластичного заміщення 

половинного дефекту язика зліва. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Результат пластичного заміщення 

дефекту правої половини язика та дна порожнини 
рота. 

 

 
Порівнювали розмір клаптів, трива-

лість хірцургічних втручань, терміни ста-
ціонарного лікування. Середня площа суб-
ментального клаптя склала 38 см2 проти  
44 см2 – променевого. Тривалість операції 
у пацієнтів 1-ї групи у середньому стано-
вила 5 год. 40 хв. проти 8 год. 50 хв. у хво-
рих 2-ї групи. Термін стаціонарного ліку-
вання у хворих обох груп у середньому 
склав 16 діб. Необхідно відмітити значно 
більшу тривалість хірургічного втручання 
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при використанні вільного променевого 
клаптя для пластичного заміщення поло-
винних дефектів язика.  

Нами не відмічено жодного повного 
некрозу клаптя у пацієнтів обох груп. У 1 
(6,7 %) хворого 1-ї групи спостерігався час-
тковий некроз дистальної частини клаптя, 
що не потребувало додаткового хірургічно-
го втручання. У пацієнтів 2-ї групи частко-
вих некрозів не спостерігали. Гематому у 
ділянці післяопераційної рани відмічено у 1 
(6,7 %) хворого 1-ї групи та у 1 (8,3 %) – 2-ї 
групи. Інфекційних ускладнень, слинних 
нориць та розходження країв післяопера-
ційної рани не відзначалось у хворих обох 
груп. Це, вірогідно, пояснюється тим, що 
пацієнти 1-ї та 2-ї груп не отримували про-
меневу або хіміопроменеву терапію перед 
хірургічним втручанням. Харчування через 
рот було відновлено у середньому на 14-у 
добу після хірургічного втручання у хворих 
обох груп. В цілому частота післяоперацій-
них ускладнень між групами була порів-
нянна.  

Порівнювали ускладнення у донорсь-
ких ділянках. У 1 (6,7 %) пацієнта 1-ї групи 
спостерігали часткове розходження швів 
після ушивання донорської ділянки. У 2 
(16,7 %) хворих 2-ї групи відмічено частко-
вий некроз розщепленого аутодерматоклап-
тя, яким заміщено дефект передпліччя. По-
рушення чутливості тканин передпліччя та 
тильної поверхні долоні спостерігали у 4 
(33,3 %) хворих після забору променевого 
клаптя передпліччя. Також у 1 (8,3 %) паці-
єнта 2-ї групи відмічено утворення гіперт-
рофічних рубців. Пошкодження крайової 
гілки лицевого нерва при виділенні субмен-
тального клаптя не спостерігали. Відміча-
ється значно нижча частота ускладнень в 
донорській зоні у пацієнтів, яким заміщення 
половинних дефектів язика проводили суб-
ментальним клаптем порівняно з хворими у 
яких для реконструкції язика використано 
променевий аутотрансплантат (6,7 % проти 
58,3 %, р<0,05). Частоту та характер ускла-
днень після проведення реконструктивних 
операцій наведено у табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Характер ускладнень в залежності від використаної методики заміщення  
половинного дефекту язика 

Ускладнення 
Регіонарний  

субментальний  
клапоть, n=15 

Вільний променевий 
клапоть,  

n=12 
p 

Ускладнення після пересадки клаптя (усього) 1 (6,7 %) 0 р>0,05 
Повний некроз клаптя 0 0  
Частковий некроз клаптя 1 (6,7 %) 0  
Післяопераційні ускладнення (усього) 1 (6,7 %) 1 (8,3 %) р>0,05 
Слинна нориця 0 0  
Гематома 1 (6,7 %) 1 (8,3 %)  
Розходження країв рани 0 0  
Інфекційні ускладнення 0 0  
Ускладнення у донорській ділянці (усього) 1 (6,7 %) 7 (58,3 %) р<0,05 
Частковий некроз аутодерматоклаптя НО 2 (16,7 %)  
Порушення чутливості тканин передпліччя НО 4 (33,3 %)  
Утворення гіпертрофічних рубців 0 1 (8,3 %)  
Розходження країв рани 1 (6,7 %) 0  
Пошкодження крайової гілки лицевого нерва 0 НО  

 
Примітка: НО – не оцінюється (анатомічно різні донорські ділянки)  
 
Оцінка функцій ковтання та мови 

проводилась за шкалою функціонування 
для хворих на рак голови та шиї PSS-HN. 
Оцінювались повноцінність дієти, харчу-
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вання на людях, зрозумілість мови. Оцінка 
кожного показника виражалась у відсотко-
вому співвідношенні отриманого підсумко-
вого сумарного бала до максимально мож-
ливої суми балів з трактуванням показника 
функції: чим вище його значення, тим ви-
щий функціональний результат. Аналіз по-
казників проводився через 4 міс. після хіру-
ргічного лікування. Показник повноцінність 

дієти у пацієнтів 1-ї групи склав 81,3 % 
проти 82,5 % у хворих 2-ї групи. Показник 
харчування на людях у хворих 1-ї групи 
становив 85 % проти 87,5 % у пацієнтів 2-ї 
групи. Показник «зрозумілість мови» у па-
цієнтів 1-ї групи склав 86,6 % проти 89,6 % 
у хворих 2-ї групи. Загалом функціональний 
статус у хворих 1-ї та 2-ї груп був порівнян-
ний (табл. 2).  

 
Таблиця 2 

Функціональний статус пацієнтів у залежності від використаної методики пластики 

Функціональний статус  
за шкалою PSS-HN 

Регіонарний  
субментальний клапоть,  

n=15 

Вільний променевий  
клапоть,  

n=12 
p 

Повноцінність дієти 81,3 % 82,5 % р>0,05 
Харчування на людях 85 % 87,5 % р>0,05 
Зрозумілість мови 86,6 % 89,6 % р>0,05 

 
 
У нашому дослідженні відзначено 

значно меншу тривалість хірургічного 
втручання та частоту ускладнень у донор-
ській ділянці при застосуванні субменталь-
ного клаптя порівняно з вільним промене-
вим аутотрансплантатом передпліччя при 
заміщенні половинних дефектів язика. D. 
Richardson та співавтори також повідом-
ляють про частковий некроз аутодерматок-
лаптя, порушення чутливості тканин пе-
редпліччя і кисті, прорізування сухожилків 
та косметичну деформацію після забору 
променевого клаптя [12]. В останні роки 
розробляються нові методики усунення 
дефекту донорської ділянки передпліччя, 
спрямовані на зменшення частоти усклад-
нень та покращення косметичного резуль-
тату, проте, на наш погляд, слід уникати 
втрати важливої артерії верхньої кінцівки, 
якщо є можливість застосувати альтерна-
тивний метод пластики. Слід також відмі-
тити, що використання субментального 
клаптя дозволяє досягти відмінного функ-
ціонального результату. У пацієнтів 1-ї 
групи спостерігалась незначна кількість 
післяопераційних ускладнень, що свідчить 
про надійність та безпечність застосованої 
методики пластики. Мінімальну кількість 
післяопераційних ускладнень при застосу-

ванні субментального клаптя відзначають 
C. Miller та співавтори [10]. Таким чином, 
на нашу думку, субментальний клапоть 
може бути альтернативою вільному проме-
невому аутотрансплантату передпліччя для 
заміщення половинних дефектів язика при 
відсутності клінічних ознак метастатично-
го ураження лімфатичних вузлів IА та IВ 
рівнів.  

 
Висновки 
Застосування субментального клаптя 

для заміщення половинних дефектів язика 
дозволяє значно зменшити тривалість хіру-
ргічного втручання та частоту ускладнень у 
донорській зоні, забезпечуючи при цьому 
зіставні з вільним променевим аутотрансп-
лантатом передпліччя показники функціо-
нальної реабілітації. 

Використання субментального клаптя 
є методом вибору при усуненні половинних 
дефектів язика за умови відсутності клініч-
них ознак метастатичного ураження лімфа-
тичних вузлів IА та IВ рівнів. 

Потрібні подальші дослідження для 
визначення ролі субментального клаптя при 
заміщенні більших дефектів та у пацієнтів, 
які отримували передопераційну променеву 
терапію. 
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ПЛАСТИЧЕСКОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ ПОЛОВИННЫХ ДЕФЕКТОВ ЯЗЫКА  
СУБМЕНТАЛЬНЫМ ЛОСКУТОМ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

Кравец О.В. (Киев) 

А н н о т а ц и я  

Актуальность. В статье приведены результаты пластического замещения половинных дефектов 
языка субментальным лоскутом и свободным лучевым аутотрансплантатом предплечья.  

Цель исследования – сравнение результатов пластического замещения половинных дефектов языка 
с использованием реґионарного субментального лоскута и свободного лучевого аутотрансплантата пред-
плечья.  

Материалы и методы: Проведено реконструктивно-восстановительное лечение 27 больных с ра-
ком языка II-IV стадий. Пациенты были подразделены на 2 группы. Больным 1-й группы замещение де-
фектов языка проводили субментальным лоскутом, 2-й группы – лучевым предплечья. Оценивали дли-
тельность оперативного вмешательства, изучали послеоперационные осложнения, осложнения в донор-
ской зоне, функциональный статус.  

Результаты исследования и их обсуждение. Отмечено значительно большую длительность опе-
рации и частоту осложнений в донорской зоне при исспользовании свободного лучевого лоскута предпле-
чья. Послеоперационные осложнения и функциональный статус в группах были сравнимы.  

Выводы. Использование субментального лоскута является методом выбора при замещении поло-
винных дефектов языка, поскольку обеспечивает сравнимые с лучевым аутотрансплантатом показатели 
функциональной реабилитации, уменьшает длительность хирургического вмешательства, минимизирует 
осложнения в донорской зоне. 

Ключевые слова: половинный дефект языка, субментальный лоскут. 
 
 
 

PLASTIC REPLACEMENT HEMIGLOSSECTOMY DEFECTS REGIONAL SUBMENTAL FLAP  
IN PATIENTS WITH CANCER 

Kravets OV 

National Cancer Institute; e-mail: KravetsO.doc@ukr.net 

A b s t r a c t  

The article presents the results of plastic replacement of hemiglossectomy defects with submental flap and 
free radial forearm flap. 

Aim. Comparison of the results of plastic substitution hemiglossectomy defects using regional submental 
flap and free radial forearm flap. 

Materials and methods. Reconstructive treatment of 27 patients with cancer of tongue of II-IV stages was 
carried out. Patients were divided into 2 groups. Patients of the 1st group were replaced by submental flap of the 
tongue defects, and the 2nd group - by the radial forearm flap. The duration of the operative intervention was 
assessed, postoperative complications, complications in the donor area, functional status were studied. 

 Results. A significantly longer duration of the operation and the frequency of complications in the donor 
area were noted with the use of a free radial forearm flap. Postoperative complications and functional status in the 
groups were comparable. 

Conclusions. The use of the submental flap is the method of choice replacing hemiglossectomy defects, 
because it provides indicators of functional rehabilitation comparable with radial forearm flap, reduces the dura-
tion of surgical intervention, minimizes complications in the donor area. 

Key words: hemiglossectomy defects, submental flap 
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