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Загальна анестезія в мікрохірургії гор-
тані традиційно має свої особливості. Спе-
цифіка передусім пов’язана з необхідністю 
забезпечення для отоларинголога повноцін-
ного огляду структур гортані. Наявність 
інтубаційної трубки в дихальних шляхах 
пацієнта перешкоджає огляду ларингеаль-
них структур і суттєво зменшує робочий 
простір необхідний для вільного виконання 
хірургічних прийомів. Тому методом вибо-
ру часто є використання так званих «відк-
ритих» методів респіраторної підтримки, а 
саме – апнойної оксигенації та різних мето-
дів струминної вентиляції легень.  

В 2015 р. А. Patel та співавтори запро-
вадили в клінічну практику принципово 
нову методику респіраторної підтримки – 
THRIVE (Transnasal Humidified Rapid-
Insufflation Ventilatory Exchange), яка суттє-
во відрізняється від існуючих методів шту-
чної вентиляції легень [9]. Слід зазначити, 
що даний метод спочатку пропонувався в 
якості допоміжного способу підтримання 
оксигенації у пацієнтів зі складними диха-
льними шляхами на етапі індукції анестезії 
до встановлення надійного контролю над 
дихальними шляхами. Водночас, переваги 
зазначеної методики в мікрохірургії гортані 
є настільки очевидними, що практично від-
разу вона почала використовуватись в якос-
ті основного методу респіраторної підтрим-
ки під час анестезіологічного забезпечення 
цих втручань [2-4, 10, 13, 14].  

На сьогоднішній день ефективність 
методики THRIVE підтверджено у пацієнтів 
різних вікових та клінічних груп: у пацієн-
тів з ожирінням, вагітних, пацієнтів дитячо-
го віку тощо [1, 4-6, 11]. Ефективність та 
простота застосування обумовлюють пос-
тійно зростаючу зацікавленість щодо мето-
дики THRIVE у Великобританії та країнах 
Європейського Союзу. Крім того, відсут-
ність необхідності залучати обладнання та 
витратні матеріали значної вартості під час 
використання даного виду респіраторної 
підтримки, має особливе значення в Україні 
та інших країнах, що розвиваються. 

THRIVE – метод респіраторної підт-
римки під час загальної анестезії з міорела-
ксацією, який полягає у подаванні пацієнту 
великих об’ємів зволоженого та теплого 
кисню (50-70 л/хв) через спеціально розро-
блену носову канюлю, що, за умови відсут-
ності обструкції дихальних шляхів, дозво-
ляє забезпечити достатній рівень елімінації 
вуглекислого газу протягом 30-40 хв. та 
повноцінну оксигенацію протягом достат-
ньо тривалого часу (декілька годин). 

Ключовим елементом успішного за-
стосування даної методики є використання 
потужних зволожувачів, які дозволяють 
підтримувати 100% вологість та температу-
ру 35-37ºС навіть при використанні потоку 
кисню до 70 л/хв. Як зазначають автори 
методики, використання великих об’ємів 
кисню без належного зволоження та конди-
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ціонування є неприпустимим, оскільки при-
зводить до пошкодження слизової оболонки 
носа, носоглотки та горла [7, 9, 10]. Слід 
відзначити, що зазначені зволожувачі не є 
специфічними для даної методики і широко 
використовуються в медичній практиці для 
зволоження і кондиціонування киснево-
повітряних сумішей під час інших режимів 
штучної вентиляції легень.  

Основним фізіологічним феноменом, 
який обумовлює можливість підтримання 
оксигенації за відсутності екскурсій грудної 
клітини, є так званий безвентиляційний потік 
маси (аventilatory mass flow), який виникає 
внаслідок різниці хвилинних об’ємів погли-
нання кисню та продукції СО2 в альвеолах. 
Зазначена різниця генерує негативний тиск 
близько 20 см вод. ст., який, за умови збере-
ження прохідності дихальних шляхів, обу-
мовлює надходження кисню з зовнішнього 
середовища в легені [7, 9]. Безвентиляційний 
потік маси є широко відомим феноменом і 
вважається патофізіологічною основою ап-
нойної оксигенації. В цей же час, зазначений 
механізм не пояснює достатньо високу шви-
дкість елімінації вуглекислого газу, яка має 
місце при THRIVE, що власне і відрізняє цей 
режим від класичної апнойної оксигенації [3, 
9]. Можливим поясненням більш високої, 
порівняно з класичною апнойною оксигена-
цією, швидкості елімінації СО2 вважають 
наявність постійного позитивного тиску в 
дихальних шляхах (CPAP), який при подачі 
високого потоку газу формується навіть за 
умови відсутності герметичності в системи 
апарат-пацієнт. Вважається, що викорис-
таннz потоку 70 л/хв. призводить до виник-
нення CPAP на рівні 7 см вод. ст. [7]. Зрос-
тання функціональної залишкової ємності 
легень на фоні THRIVE також є встановле-
ним фактом [7]. 

Постійне підтримання прохідності 
верхніх дихальних шляхів після індукції 
анестезії є принциповим для успішного за-
стосування даного методу респіраторної 
підтримки. Це досягається виведенням ни-
жньої щелепи та/або встановленням ротово-
го повітроводу. Слід розуміти, що навіть 
короткочасна обструкція верхніх дихальних 
шляхів буде призводити до десатурації. То-
му з метою зниження ризику можливої об-
струкції верхніх дихальних шляхів отола-

ринголог повинен починати встановлювати 
ларингоскоп негайно після видалення рото-
вого повітроводу. Після встановлення опор-
ного ларингоскопа прохідність дихальних 
шляхів підтримується власне самим інстру-
ментом.  

Як будь-яка методика респіраторної 
підтримки, THRIVE має свої обмеження та 
протипоказання. Ефективність даної мето-
дики буде суттєво знижена при хронічній 
та/або гострій обструкції дихальних шляхів, 
а також у пацієнтів з індексом маси тіла 
більше 50. У таких пацієнтів THRIVE варто 
використовувати виключно в якості допо-
міжного методу забезпечення оксигенації 
під час встановлення контролю над склад-
ними дихальними шляхами (складна інту-
бація трахеї, складна пряма ларингоскопія 
тощо). Повідомляється також про обмежену 
ефективність THRIVE у пацієнтів віком до 
3 років, особливо у дітей першого року 
життя, що, в свою чергу, не може обмежу-
вати застосування даного методу у дітей 
старших вікових груп [1]. 

Переломи основи черепа, носові кро-
вотечі, тяжкі травми лицевого скелету слід 
розглядати як абсолютні протипоказання 
[7]. Застосування лазеру та діатермокоагу-
ляції може призводити до займання деяких 
хірургічних матеріалів (марля, шовний ма-
теріал) в зоні втручання [8]. Водночас, ри-
зик виникнення займання в дихальних шля-
хах очевидно не перевищує такий при вико-
ристанні надскладкової струминної венти-
ляції легень (так званої «інжекційної» вен-
тиляції), оскільки принцип обох методів 
полягає у створенні високих концентрацій 
кисню безпосередньо в зоні втручання. За 
таких умов отоларинголог повинен уникати 
безпосередньо впливу джерела займання на 
займисті матеріали. Уваги також потребує 
профілактика регургітації шлункового вміс-
ту в дихальні шляхи [12]. 

Слід також розуміти, що THRIVE не 
можна розглядати як метод лікування ди-
хальної недостатності та гіпоксії, а виключ-
но як спосіб підтримання оксигенації та 
відтермінування гіперкапнії під час віднос-
но нетривалих втручань (до 30-40 хв.). При 
зниженні SpO2 до 90% і нижче слід негайно 
переходити на більш ефективний метод 
респіраторної підтримки. 
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З метою підтвердження доцільності та 
ефективності використання нового методу 
респіраторної підтримки – THRIVE – під 
час ендоскопічних мікрохірургічних втру-
чань на гортані, проведено аналіз загальних 
анестезій у 17 пацієнтів віком від 7 до 45 
років, середній вік яких становив 25,17±14,7 
років. Хірургічні інтервенції виконувались з 
приводу папіломатозу гортані (9 пацієнтів), 
поліпів голосових складок, кіст голосових 
складок, гранульом гортані, злоякісних но-
воутворень голосових складок. 

У всіх пацієнтів використовувалась 
тотальна внутрішньовенна анестезія (про-
пофол, фентаніл, атракуріум). Послідов-
ність дій під час виконання зазначеної ме-
тодики цілком відповідала алгоритму, опи-
саному її розробниками в 2015 р. [7, 9] і 
полягала в наступному: 

1) до початку індукції анестезії протя-
гом 5 хвилин пацієнту подавали зволоже-
ний і теплий кисень через носову канюлі зі 
швидкістю 20-30 л/хв, а саме – з макси-
мальною швидкістю, яка не викликала дис-
комфорту у пацієнта; 

2) після індукції анестезії потік кисню 
збільшували до 70 л/хв. У пацієнтів дитячо-
го віку використовувалась швидкість пото-
ку 2 л/кг/хв [11];  

3) здійснювалась короткочасна (до 1 
хв.) об’ємна вентиляція через лицеву маску 
з метою оцінки початкового СО2-статусу 
пацієнта шляхом капнографії; 

4) до початку встановлення опорного 
ларингоскопа прохідність верхніх дихаль-
них шляхів підтримувалась шляхом виве-
дення нижньої щелепи та/або тимчасового 
встановлення ротового повітроводу; 

5) подача зволоженого теплого кисню 
через носову канюлю здійснювалась протя-
гом всього періоду виконання хірургічного 
втручання; 

6) безпосередньо після завершення 
втручання та видалення опорного ларингос-
копа подача кисню через ніс припинялась і 
встановлювалась ларингеальна маска для 
проведення традиційної об’ємної вентиляції 
легень (VCV) на етапі пробудження. Після 
встановлення ларингеальної маски оцінював-
ся СО2-статус пацієнтів шляхом капнографії. 

Усім пацієнтам хірургічні втручання 
були виконані без ускладнень і в запланова-
ному об'ємі. Середня тривалість втручання 
склала 22,82±7,00 хв. Насичення артеріаль-
ної крові киснем за даними пульсоксиметрії 
(SpO2) становило 99-100% протягом всього 
періоду загальної анестезії у 16 пацієнтів. У 
одного пацієнта віком 8 років на 12-й хви-
лині втручання відзначалося зниження SpO2 
до 92%, що обумовило необхідність пере-
ходу на надскладкову струминну (так звану 
«інжекційну») вентиляцію легень з відпові-
дним відновленням показника SpO2 до 100% 
протягом 1 хвилини. 

Ускладнення, пов'язані з анестезією і 
вентиляцією, не спостерігались, всі пацієн-
ти були виписані зі стаціонару в задовіль-
ному стані.  

За даними капнографії у всіх пацієнтів 
виявлено зростання показника Pet CO2 після 
завершення втручання порівняно з початко-
вими значеннями, що є характерним для 
даної методики і є невід’ємною її частиною. 
Середні значення Pet CO2 до початку втру-
чання, після завершення THRIVE та після 
завершення вентиляції через ларингеальну 
маску становили 37,05±4,72; 52,17±6,27 та 
39,94±5,20 мм рт. ст., відповідно. Як зазна-
чалося вище, за умови дотримання рекоме-
ндованого граничного часу втручань (30-40 
хв.) зазначене зростання показника Pet CO2 
є помірним і не досягає значень критичної 
гіперкапнії. Крім того, короткотривала вен-
тиляція легень під позитивним тиском через 
ларингеальну маску після завершення втру-
чання на етапі пробудження дозволяє про-
тягом декількох хвилин нормалізувати за-
значене відхилення. 

Наш клінічний досвід демонструє 
очевидну доцільність застосування методи-
ки респіраторної підтримки THRIVE в ході 
анестезіологічного забезпечення мікрохіру-
ргії гортані. 

Беззаперечною перевагою даного ме-
тоду, зокрема під час фонохірургії, є наяв-
ність абсолютно вільного і нерухомого опе-
раційного поля, що забезпечує найкращі 
умови для огляду структур гортані і вико-
нання хірургічних прийомів, які потребують 
високої точності. 
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