
Рак гортані 
 

Хворий М., 50 років.  
Скарги при виявленні: на загальну слабкість, утруднення при ковтанні, набряклість в області гортані, 
слизуваті виділення. 
Анамнез хвороби: Вважає себе хворим близько 5 місяців тому, коли з’явились скарги на  утруднення 
при ковтанні. За медичної допомогою не звертався. Скарги наростали. В 5 жовтня звернувся до лікаря – 
отоларинголога.  Виявлена зміни в гортаноглотці. Проведено гістологічне дослідження матеріалу біопсії 
глотки: фіброзно-набряковий папіліт. Висновок: Захворювання гортані? Туберкульоз гортані? При 
проведенні до обстеження проведено рентгенологічне обстеження: в верхніх та середніх відділах легень 
– багаточисельні вогнища інтенсивні та кальциновані, зліва на рівні ІІІ ребра є конгломератна 
туберкульома малих розмірів. Корені легень структурні. Серце – норма. 

 
Хворого направлено на консультацію к ЛОР-онкологу. Висновок: туберкульозне ураження гортані. 
Показано лікування основного захворювання. 
 Мокротиння не досліджувалось.  
Хворого направлено до фтизіатра.  
Знаходився на стаціонарному лікуванні в обласній туберкульозній лікарні з 06.10.2016р. по 
02.11.2016р. 
Анамнез життя: В 2004 році хворів на туберкульоз з діагнозом: дисемінований туберкульоз легень фаза 
інфільтрації та розпаду.  

 09.06.2004 



Лікування ефективне. В жовтні 2005р. хворого переведено до категорії 5.1. з діагнозом: Великі 
залишкові зміни (2005) верхніх часток легень у вигляді щільних вогнищ, мілкої туберкульоми. 
Спостерігався по категорії 5.1. - 3 роки.  
Проф. огляд проходів 1р. в 2 роки. Останнє ретгенобстеження в 14.06.2016р..  

    
Венеричні, інфекційні захворювання заперечує. Цукровий діабет заперечує. Алергологічний анамнез не 
обтяжений. Гемотрансфузій не було. 
Шкідливі звички заперечує.  
 Об єктивний статус: Загальний стан не задовільний. Зниженого харчування. Шкіра звичного кольору. 
Свідомість ясна. В обстановці та часі орієнтується. Аускультативно: дихання везикулярне на всьому 
тяжінні, хрипи не прослуховуються. Перкуторно: ясний у всіх відділах. Тони серця ясні, ритм 
правильний. Живіт м'який, безболісний. Печінка не збільшена. Фізіологічні відправлення не порушені.   
Обстеження в стаціонарі при вступі:  
Загальний аналіз крові 10.10.16р.: лейк-6,4/л , ер-4,2*10 12/л, Hgb – 130 г/л, Сег-55%, Ео-1%, Мон-6%, 
П-11%,   Лім-27%, ШОЕ – 2 мм/год. 
Мокротиння методом мікроскопії від 10,24.10.2016р. – КУБ не виявлено. 
Мокротиння методом   Gene-Xpert від 10.10.16р. – МБТ не виявлено. 
Фібробронхоскопія від 24.10.2016р.: слизова гортані, голосові зв'язки набряклі, мають крупно бугристу 
структуру, кровоточить. Голосові хрящі деформовані, на слизовій хрящів крупнозернисті утворення. 
Голосова щілина стенозована за рахунок деформації хряща та гіпертрофії слизової.  Виконати ФБС не 
можливо за стенозу гортані. Висновок: захворювання гортані? Туберкульоз гортані? 
Брашбіопсія гортані від 10.10.2016р.: в препараті клітини епітелію з ознаками атипії, багато слизу. 
Патогістологічне дослідження гортані від 24.10.2016р.: плоскоклітинний неороговеваючий рак. 
Представлена Обзорна рентгенограма легень від 21.09.2016р.+ рентгенархів: в верхніх та середніх 
відділах легень – багаточисельні вогнища інтенсивні та кальциновані, зліва на рівні ІІІ ребра є 
конгломератна туберкульома малих розмірів. Корені легень структурні. Серце – без особливостей. В 
порівняні з 2012р. без динаміки.  
 
Висновок ЦЛКК від 01.11.2016р.: переконливих даних за туберкульоз не має. Консультація лікаря-
онколога. 
Хворого направлено до онколога за місцем проживання. 
 
Заключення/рекомендації: 
Мікст виникає в переважній більшості випадків при осередкової, фіброзно-кавернозної, цирротической 
формами і при залишкових туберкульозних змін (ОТІ). Крім того було встановлено, що в більшості 
випадків рак з'являється через 7 років після стихання туберкульозного процесу. 
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Поява фокуса при инволютивном специфічному процесі, або на тлі ОТІ зазвичай трактуються як 
реактивація або рецидив туберкульозу (прояв стандартності мислення). 
Щоб менше помилятися, клініцист і вузькі спеціалісти повинні бути насторожені в цьому питанні. 
Приєднання раку часто супроводжується появою чи посиленням бронхолегеневих симптомів: болю в 
грудях, кровохаркання, кашель, неадекватною задишки. Крім того, можлива поява слабкості, схуднення 
і лихоманки. 
Величезну допомогу надає бронхоскопія з різними видами біопсій: щіткової, губчатої, 
катетеризационной; особливе значення має трансбронхіальна біопсія. 
 

 

 


