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ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ ОГЛЯДОВИХ РЕНТГЕНОГРАМ ШИЇ ТА
ОРГАНІВ ГРУДНОЇ КЛІТКИ У ХВОРИХ З РЕТРОВІСЦЕРАЛЬНИМИ
ФЛЕГМОНАМИ ШИЇ

Резюме. Вивчена діагностична значимість оглядових рентгенограм шиї та органів грудної клітки (ОГК) 92 хворих з
ретровісцеральними ФШ (рФШ), у тому числі ускладнених медіастинітом у 60 випадках. Встановлено, що дані оглядових
рентгенограм шиї за Зємцовим мають високі показники чутливості (100%), специфічності (95, 3%) та загальної точності
(98,5%), що дає всі підстави розглядати даний метод дослідження як один з основних в інструментальній діагностиці рФШ.
Дослідження оглядових рентгенограм ОГК на предмет ознак гострого низхідного медіастиніту (ГНМ) показало низькі рівні
чутливості (60%) та загальної точності (64,7%). Підвищити рівень виявлення ГНМ допоможе обов'язкова інтраопераційна
ревізія гнійних запливів у середостіння під час розкриття і дренування ФШ з наступною хірургічною корекцією медіастиніту.
Ключовi слова: флегмона шиї, медіастиніт, рентгенограма шиї.

Вступ
Ретровісцеральна флегмона шиї (рФШ) - гнійне запалення в ділянці позаду органного клітковинного простору шиї [1]. Захворювання доволі рідко зустрічається,
проте при ускладненні ФШ гострим низхідним медіастинітом летальність досягає 67% [3]. РФШ до сьогодні
залишається важкою для діагностики із-за глибокого
розміщення і невиражених зовнішніх ознак внутрішньошийного нагноєння, особливо у світлі збільшення
серед числа хворих з ФШ людей із супутньою фоновою патологією, похилого або старечого віку, з атиповим початком захворювання [5]. Останніми роками в
літературі все частіше зустрічаємо повідомлення про
широке впровадження сучасних променевих методів
дослідження (спіральної комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії) для діагностики глибоких шийних нагноєнь і гострого низхідного медіастиніту (ГНМ)
[4]. Поряд із цим, не втрачають свою актуальність і прості
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оглядові рентгенологічні дослідження органів грудної
клітки (ОГК), які у пацієнтів з ФШ доповнюються рентген-знімками шиї в двох проекціях за Г.М.Зємцовим.
Для оцінки діагностичної цінності інструментальних методів дослідження широко використовуються поняття:
"Чутливість" (Ч) - властивість діагностичного методу
виявляти захворювання, "Специфічність" (С) - здатність
дослідження відкидати захворювання, і "Загальна
точність" (ЗТ) - об'єктивне відображення процесу хибно-негативної та хибно-позитивної діагностики [2].
Метою даного дослідження було вивчення діагностичної значимості оглядових рентгенограм шиї та ОГК
у хворих з рФШ, в тому числі ускладнених ГНМ.

Матеріали та методи
За період з 2005 до 2016 року на стаціонарному
лікуванні у клініці хірургії № 1 перебував 141 пацієнт з
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ФШ, 135 з яких - з глибокими ФШ. Під час оперативного втручання рФШ були діагностовані у 92. Середній
вік хворих з рФШ склав 47,32±14,71 років, серед них
чоловіків було 58 (63,4%), жінок - 34 (36,6%).
Серед причинної патології перше місце зайняли
розриви стравоходу і гортаноглотки сторонніми тілами - 38 (41,3%) випадків, далі розмістилися ФШ одонтогенного ґенезу - 32 (34,8%), спричинені ЛОР-інфекцією (паратонзилярні і заглоточні абсцеси) - 18 (19,6%),
та аденофлегмони шиї - 4 (4,3%). Серед 141 обстеженого у 68 під час оперативного втручання (розкриття і
полідренування ФШ) був виявлений заплив гною у
середостіння, причому в 60 випадках (з 68) ГНМ розвинувся внаслідок прогресування гнійного процесу у
тих же 92 хворих з рФШ. Усім обстеженим на момент
поступлення була виконана рентгенографія шиї в
прямій і боковій проекції за Зємцовим (при підозрі на
пошкодження стравоходу - ще й рентген-контрастне
дослідження стравоходу з водорозчинним контрастом)
і оглядова рентгенографія ОГК.
Для обчислення діагностичної значимості даних
променевих методів використовували формули
Г.Г.Кармазановського (1997 р.): Ч=ДП/(ДП+ХН), С=ДН/
(ДН+ХП), ЗТ=(ДП+ДН)/(ДП+ДН+ХП+ХН), де ДП - достовірно позитивний діагноз, ДН - достовірно негативний діагноз, ХП - хибно позитивний діагноз, ХН - хибно негативний діагноз [2]. Після дообстеження і нетривалої передопераційної підготовки всі хворі були
прооперовані в ургентному порядку.

Рис. 1. Бокова рентгенограма шиї хворого Р. від 26.12.14
р., історія хвороби №24591. Виражена інфільтрація передхребтової клітковини шиї на рівні С3 - 38,3 мм, С6 - 60,6 мм
з вертикальними прошарками повітря всередині і зміщенням гортаноглотки і трахеї вперед. Діагноз: Глибока ФШ на
фоні перфорації гортаноглотки стороннім тілом.

Результати. Обговорення
РФШ за даними рентгенологічного дослідження
була діагностована у 94 випадках. Під час оперативного втручання діагноз був підтверджений у 92 хворих,
тобто у 2 випадках мала місце рентгенологічна гіпердіагностика. Серед ознак рФШ на рентгенограмах виявляли розширення передхребтової клітковини на
рівні С1-С3 в середньому до 17,26±7,57 мм (норма до 5 мм), С4-С7 - до 24,87±5,36 мм (в нормі до 15 мм),
а також вміст прошарків повітря у ретровісцеральному просторі (на 57 знімках), зміщення трахеї і гортаноглотки вперед (рис. 1). Під час поліпозиційного рентген-контрастного дослідження стравоходу і гортаноглотки - вихід контрасту за його межі у 21 обстеженого, що свідчило про наявність дефекту в стінці органу.
У 92 пацієнтів з рФШ ознаки ГНМ (розширення верхнього середостіння по правому або лівому краям або
в обидва боки, втрата чіткості його контурів, іноді пневмомедіастинум, горизонтальні рівні рідини) були
виявлені лише у 36 хворих (рис. 2), проти 60 ГНМ, встановлених інтраопераційно. Результати променевого
дослідження ОГК показують, що у 24 випадках мали
місце хибно негативні результати. Діагностична значимість оглядових рентгенограм шиї та ОГК у хворих з
рФШ представлена в таблиці 1.
З наведених вище даних видно, що рентгеногра-

Рис. 2. Оглядова рентгенограма ОГК хворого П. від 08.09.16
р., історія хвороби № 16780. У м'яких тканинах шиї та верхньому середостінні - значна кількість повітря. Розширення
верхнього середостіння в обидві боки. Діагноз: Глибока флегмона шиї на фоні флегмонозно-некротичного езофагіту з деструкцією. Верхній медіастиніт, пневмомедіастинум.

ми шиї в прямій і особливо боковій проекціях за
Зємцовим мають високі показники Ч (100%), С (95,3%)
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Таблиця 1. Діагностична значимість оглядових рентгенограм шиї та ОГК у хворих з рФШ.
Показник

Загальна
точність

Чутливість

Специфічність

рФШ

100%

95,3%

98,5%

рФШ, ускладнені ГМ

60%

100%

64,7%

Діагноз

і ЗТ (98,5%), що дає всі підстави розглядати даний
метод дослідження як один з основних в інструментальній діагностиці рФШ. За даними М. Nagy тa J.
Backstrom (1999 р.) при обстеженні 57 дітей з глибокими інфекціями шиї (Deep-Neck Infections) чутливість
бокової рентгенографії шиї склала 83% [6].
Інша ситуація склалася під час дослідження оглядових рентгенограм ОГК, на яких виявили низькі показники Ч (60%) та ЗТ (64,7%), Серед причин низької
діагностики медіастиніту на оглядовій ОГК більшість
авторів виділяють неспецифічність його ознак [4]. Альтернативою слугує СКТ ОГК, Ч і С якого в окремих дослідженнях досягають 100%, МРТ ОГК демонструє дещо
гірші показники. Деякі автори в сучасних умовах пропонують розпочинати діагностику глибоких ФШ, ускладнених медіастинітом, з проведення УЗД і МРТ, далі
в порядку другої лінії діагностики застосовувати СКТ
шиї та ОГК [7]. Проте, такі високотехнологічні дослідження ще не набули широкого поширення повсюдно,
особливо в лікарнях первинного і вторинного рівня
медичної допомоги, концентруючись в основному в
обласних центрах і великих містах. Звичайна оглядова рентгенографія є завжди доступною навіть умовах

районної лікарні, може бути виконаною в будь-який
час і вартість її відносно невисока. Це дозволяє своєчасно виконати дане дослідження на будь-яких ланках
медичної допомоги хворим з підозрою на рФШ, навіть
біля ліжка хворого, і отримати інформацію в максимально короткі терміни, аби скерувати пацієнтів до
спеціалізованих стаціонарів. Підвищити рівень виявлення ГНМ допоможе обов'язкова інтраопераційна
ревізія гнійних запливів у середостіння шляхом шийної медіастинотомії з наступною хірургічною корекцією
медіастиніту.

Висновки та перспективи подальш их
ро з р об ок
1. Бокова рентгенографія шиї у хворих з рФШ є загальнодоступним і високочутливим методом дослідження, тому повинна виконуватися усім хворим з підозрою
на глибоку ФШ у вигляді скринінгового методу.
2. Діагностична цінність оглядової рентгенографії
ОГК на предмет виявлення ознак ГНМ не завжди достатня, проте є обов'язковою для всіх хворих.
3. Для більш точної діагностики глибоких ФШ, ускладнених ГНМ, краще використати СКТ шиї та ОГК, а за
їх відсутності провести обов'язкову інтраопераційну
ревізію середостіння на предмет медіастиніту.
Рентгенологічні дослідження хворих з рФШ, особливо ускладнених ГНМ, потребують подальшого вивчення і пошуку шляхів для підвищення їх інформативності. Актуальним є порівняння всіх існуючих методів - оглядової рентгенографії, СКТ, МРТ та інших.

Список літератури
15 years study /C.Roman, M.Lazar, 6. Nagy M. Comparison of the sensitivity of
1. Гостищев В.К. Оперативная гнойная
M.Ghergie [et al.] //HVM Bioflux.lateral neck radiographs and computed
хирургия. Р-во для врачей /В.К.Го2015.- Vol.7, №4.- P.381-386.
tomography scanning in pediatric
стищев.- М.: Медицина, 1996.4. Esophageal Perforation and acute
deep-neck infections /M.Nagy,
416с.
bacterial mediastinitis: other causes of
J.Backstrom //Laryngoscope.- 1999.2. Кармазановский Г.Г. Оценка диагноchest pain that can be easily missed /
№109 (5).- P.775-779.
ст ической значимости метода
M.R.Cross, F.Miles, M.F.Greenwald [et 7. Ochrobactrum anthropi induced
("чувствительность", "специфичal.] //Medicine.- 2015.- Vol.94, №32.retropharyngeal
abscess
with
ность", "общая точность") /Г.Г.КарP.56-61.
mediastinal extension complicating
мазановский //Анналы хирургичесairway obstruction: a case report /A.Q.Alкой гепатологии.- 1997.- №2.- 5. Influence of diabetes mellitus on deep neck
infection /H.T.Lin, C.S.Tsai, Y.L.Chen
Naami, L.A.Khan, Y.A.Athlawy [et al.] /
С.139-142.
[et al.] //J. Laryngol. Otol.- 2006./J. of Medical Radiation Sciences.3. Descending necrotizing mediastinitis of
№120.- P.650-654.
2014.- №61 (2).- P.126-129.
oropharyngeal origin - a retrospective
Сулей манова В.Г .
Д ИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТ Ь ОБ ЗОРНЫХ РЕНТГ ЕНОГ РАММ ШЕИ И ОРГ АНОВ Г РУДНОЙ КЛЕТКИ У
ПАЦИЕНТОВ С РЕТРОВИСЦЕРАЛЬНЫМИ Ф ЛЕГМОНАМИ ШЕИ
Резюме. Изучена диагностическая значимость обзорных рентгенограмм шеи и органов грудной клетки (ОГК) 92 больных
с ретровисцеральными флегмонами шеи (рФШ), в том числе осложненных медиастинитом в 60 случаях. Установлено, что
данные обзорных рентгенограмм шеи за Земцовым имеют высокие показатели чувствительности (100%), специфичности (95,3%) и общей точности (98,5%), что дает все основания рассматривать данный метод исследования как один из
основных в инструментальной диагностике рФШ. Исследование обзорных рентгенограмм ОГК на предмет признаков
острого нисходящего медиастинита (ОНМ) показало низкие уровни чувствительности (60%) и общей точности (64,7%).
Повысить уровень выявления ОНМ поможет обязательная интраоперационная ревизия гнойных заплывов в средостение
во время вскрытия и дренирования ФШ с последующей хирургической коррекцией медиастинита.
Ключевые слова: флегмона шеи, медиастинит, рентгенограмма шеи.
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DIAGNОSTIC SIGNIFICANCE OF NECK AND CHEST RADIOGRAPHS IN PATIENTS WITH D EEP NECK PHLEGMONS
Summary. Diagnostic significance of neck and chest radiographs in 92 patients with retrovisceral neck phlegmons (rNF), including
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60, complicated by mediastinitis, was analyzed. It was established that data survey of radiographs neck by Zyemtsov have high rates
of sensitivity (100%), specificity (95, 3%) and overall accuracy (98.5%), which gives all reasons to consider this method of research
as one of the main instrumental diagnostics rNF. Investigation of chest radiographs showed low rates of sensitivity (60%) and accuracy
(64,7%). That's why it is necessary intraoperatively to check intramediastinal spreading during opening and drainage of rNF with
followed surgical correction of mediastinitis.
Key words: neck phlegmon, mediastinitis, neck radiograph.
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