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Разом із зростанням поширеності вузлового зоба щороку 
збільшується й кількість операцій на щитоподібній залозі (ЩЗ), в 
тому числі з приводу раку [1]. Водночас рівень типових ускладнень 
після операцій на ЩЗ залишається на незмінному рівні. Так, після-
операційний парез гортані трапляється, за різними даними, з 
частотою 8–14 % [2] і, у разі його виникнення, суттєво погіршує 
якість життя пацієнта та може призводити до інвалідизації. Відомі 
два механізми розвитку парезу гортані під час операцій на ЩЗ. 
По-перше, це механічна травма стовбура поворотного гортан-
ного нерва – його пересічення, резекція, накладення лігатури, 
дисторсія внаслідок тракції ЩЗ [3, 4]; по-друге, компресійне 
ушкодження внаслідок набряку навколишніих тканин або власних 
тканин нерва [5]. У першому випадку розвитку ускладнень запо-
бігають відпрацьована техніка та прецизійне виконання основних 
етапів операції [6, 7]. У випадку компресійного ушкодження 
набряк тканин може бути контрольований медикаментозно. Окрім 
того, дисфонія при збереженні функції поворотного гортанного 
нерва і голосових складок можлива в тиреоїдній хірургії як резуль-
тат набряку гортані внаслідок інтубації трахеї і травми під час 
тракції за ЩЗ при її мобілізації [8].

Відомі методи медикаментозної профілактики післяоперацій-
ного парезу гортані, наприклад, перед/інтраопераційне внутріш-
ньовенне введення преднізолону, метилпреднізолону або декса-
метазону [9, 10]; проте їх ефективність не завжди є задовільною. 

L-лізину есцинат у вигляді інфузій широко використовується в 
неврології та невідкладній медицині для профілактики набряку 
головного і спинного мозку при травмі, інсульті та іншій патології 

[11–14]. Механізм протинабрякового ефекту L-лізину есцинату 
реалізується через пригнічення активності тканинних протеаз, 
кінцевих афекторів розвитку набряку тканин і не впливає на фазу 
виникнення набряку, що реалізується через прозапальні медіа-
тори [15, 16]. При застосуванні L-лізину есцинату для профілакти-
ки парезу гортані його протинабряковий ефект дозволяє спо-
вільнити розвиток набряку тканин післяопераційної рани, а також 
і стовбура поворотного гортанного нерва. Менш інтенсивний 
набряк тканин після операції на ЩЗ спричинить меншу компресію 
поворотного гортанного нерва, його гілок і закінчень, а, відтак, 
знизить можливість виникнення парезу гортані, передусім тимча-
сового. Проте ми не знайшли у доступній літературі інформації 
про застосування L-лізину есцинату у тиреоїдній хірургії.

Мета – визначити ефективність застосування L-лізину есцина-
ту в профілактиці парезу гортані після операцій на ЩЗ.

Матеріали та методи дослідження

Було обстежено 492 пацієнти, які перенесли тиреоїдектомію 
в клініці хірургії № 1 ЛНМУ імені Данила Галицького протягом 2010– 
2016 рр. Пацієнтів поділили на дві групи:

•  група І, у якій пацієнтам під час операції проводилась додат-
кова профілактика парезу гортані шляхом одноразового 
внутрішньовенного введення L-лізину есцинату 0,1 % 10 мл 
(патент на корисну модель № 127420 від 25.07.2018);

•  група ІІ (група порівняння), у якій пацієнти не отримували дослі-
джуваної медикаментозної профілактики парезу гортані. 

УДК 616.441-089-06:616.8-009.11]-084

В. І. КОЛОМІЙЦЕВ, В. Н. МАРІНА
/Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, Україна/

Застосування L-лізину есцинату в профілактиці парезу 
гортані після операцій на щитоподібній залозі

Резюме
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Матеріали та методи . Обстежено 492 пацієнти, які протягом 2010–2016 рр. перенесли тиреоїдекто-

мію з приводу доброякісної патології при збільшенні розмірів щитоподібної залози І–ІІ ст. У групі І (242 
пацієнти) проводилась профілактика парезу гортані внутрішньовенним введенням розчину L-лізину 
есцинату 0,1 % 10 мл одноразово під час операції. Група ІІ (250 пацієнтів) – група порівняння. Діагноз 
парезу гортані підтверджували проведенням непрямої ларингоскопії. 

Результати . Скарги на дисфонію протягом стаціонарного лікування були в 35 пацієнтів: у групі І, в якій 
застосовували профілактику L-лізину есцинатом, дисфонія виявлена у 8 (3,3 %) хворих; в групі ІІ (групі 
порівняння) – у 27 (10,8 %) (χ2=10,45, p=0,0012). Парез гортані було підтверджено в 16 спостереженнях: у 
групі І – у 3 хворих (1,2 %), у групі ІІ  – у 13 (5,2 %) пацієнтів (χ2=6,130, p=0,014).

У 79 (32,6 %) пацієнтів першої групи виявлено кістозно змінені вузли щитоподібної залози. Парез 
гортані діагностовано в 1 (1,3 %) хворого з кістозними вузлами та у 2 (1,2 %) пацієнтів з вузлами солідної 
будови. Серед пацієнтів другої групи у 76 (30,4 %) діагностовано кістозну дегенерацію вузлів і в 6 (7,9 %) 
з них спостерігали парез гортані; серед 174 пацієнтів із солідними вузлами було 7 (4,0 %) випадків паре-
зу гортані. Вищу частоту парезу серед пацієнтів із кістозними вузлами щитоподібної залози без профі-
лактики L-лізину есцинатом можна пояснити більш вираженими в них ексудацією та набряком тканин. 

Висновки . Застосування L-лізину есцинату зменшує частоту післяопераційного парезу гортані після 
тиреоїдектомії. Ефективність профілактики L-лізину есцинатом вища при операціях з приводу кістозних 
вузлів щитоподібної залози. 
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До дослідження було включено хворих, які перенесли тоталь-
ну тиреоїдектомію з приводу доброякісної патології ЩЗ із збіль-
шенням її розмірів до І–ІІ ст. Операцію виконували під ендотрахе-
альним наркозом за екстрафасціальною методикою. Наявність 
ускладнення у вигляді парезу гортані підтверджували проведенням 
у різні терміни непрямої ларингоскопії. Обстеження після опера-
ції проводили пацієнтам, у яких виявляли дисфонію або дисфагію.

Статистичну обробку даних проводили в середовищі Microsoft 
Office Excel 2016. Для порівняння параметричних показників вико-
ристовували t-тест Стьюдента; відносних – χ2. Статистично значу-
щим вважали рівень p<0,05.

Результати та їх обговорення

У досліджуваній та порівняльній групах не було суттєвої різни-
ці в розподілі пацієнтів за віком і гендерною ознакою (табл. 1). 
Скарги на дисфонію протягом стаціонарного лікування були в 35 
пацієнтів. Причому частота скарг на дисфонію була вищою у 
хворих групи ІІ (без медикаментозної профілактики) і становила 
10,8 % (27 пацієнтів), тоді як у групі І, у якій під час операції засто-
совували досліджувану профілактику, відсоток виникнення дис-
фонії склав 3,3 % (8 пацієнтів) (табл. 1). 

Під час проведення непрямої ларингоскопії наявність парезу 
гортані підтверджена у 16 (3,3 %) пацієнтів, серед яких було 3 
(0,6 %) випадки двобічного ураження. Частота парезів гортані 
серед різних груп була такою: в групі І (профілактика L-лізину 
есцинатом) виявлено 3 випадки парезу гортані (1,2 %), тоді як у 
групі ІІ (порівняння) – 13 (5,2 %) (χ2=6,130, p=0,014).

Наведені результати свідчать про те, що у хворих, в яких не 
використовували профілактики L-лізину есцинатом, частота паре-
зів гортані була вірогідно більшою. Оскільки операції виконували 
постійні хірургічні бригади з однаковою технікою виконання опе-
рації, то логічно припустити, що менша кількість випадків парезу 
гортані пов’язана із специфічними впливом проведеної медика-
ментозної профілактики і зменшенням компресійно-ішемічного 
впливу післяопераційного набряку оточуючих тканин на поворот-
ний гортанний нерв із повноцінним збереженням його функції. 

Також ми проводили оцінку ефективності застосування L-лізину 
есцинату з метою профілактики парезу гортані при багатовузло-
вому зобі із значною кістозною дегенерацією вузлів (або лише 
домінантного вузла), а отримані результати порівнювали з безпо-
середніми результатами тиреоїдектомії у пацієнтів із солідною 
будовою вузлів ЩЗ (табл. 2). 

Серед 242 пацієнтів досліджуваної групи, у яких використову-
вали медикаментозну профілактику L-лізину есцинатом, було 79 
(32,6 %) випадків кістозного зоба. У групі пацієнтів із кістозними 
вузлами ЩЗ констатовано одне (1,3 %) ускладнення у вигляді паре-
зу гортані, а серед 163 пацієнтів із солідними ЩЗ парез гортані 
виник у двох (1,2 %) хворих. Таким чином, у групі пацієнтів, в яких 
застосовувалась профілактика ураження поворотного гортанно-
го нерва введенням розчину L-лізину есцинату, не було різниці в 
частоті парезу гортані між хворими з кістозним і хворими з солідним 
зобом (χ2=0,001, p=0,980).

При обстеженні пацієнтів групи ІІ (порівняння) було виявлено 
76 (30,4 %) хворих на багатовузловий зоб із кістозною дегенераці-
єю вузлів. Серед них у післяопераційному періоді констатовано 
6 (7,9 %) випадків парезу гортані, частота яких була вищою, ніж 
серед пацієнтів із тканинними вузлами.

Таким чином, частота парезу гортані у пацієнтів з кістозними 
вузлами ЩЗ була майже удвічі більшою (7,9 % проти 4,0 %), порів-

няно з хворими з вузлами ЩЗ солідної будови. Пояснити цю від-
мінність можна схильністю тканини ЩЗ окремих пацієнтів до ексу-
дації, що під впливом деяких факторів (травма, крововилив, застуд-
ні захворювання, запалення тощо) призводить до дегенеративних 
змін у вузлах щитоподібної залози з утворенням рідинних кістопо-
дібних скупчень. За таких обставин вірогідність виникнення набря-
ку м’яких тканин навколо щитоподібної залози і його вираженість 
у післяопераційному періоді в хворих буде більшою, що внаслідок 
компресії гортанних нервів може маніфестувати у вигляді дисфонії, 
порушень акту ковтання тощо. Застосування у таких пацієнтів 
(з кістозно трансформованими вузлами ЩЗ) L-лізину есцинату, 
який зменшує інтенсивність набряку тканин і ексудацію в рані, 
має більш виражений ефект у профілактиці дисфонії і парезу 
гортані у післяопераційному періоді, порівняно з хворими із солід-
ними вузлами ЩЗ. 

Висновки

Застосування L-лізину есцинату у хворих зменшує частоту 
дисфонії і післяопераційного парезу гортані після тиреоїдектомії.

Ефективність профілактики L-лізину есцинатом вища при опе-
раціях з приводу кістозних вузлів щитоподібної залози, порівняно 
з операціями на щитоподібній залозі з вузлами солідної будови. 
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Резюме 
Применение L-лизина эсцината в профилактике пареза 
гортани после операций на щитовидной железе
В. И. Коломийцев, В. Н. Марина

Львовский национальный медицинский университет имени Данила 
Галицкого, Львов, Украина

Целью работы было определение эффективности L-лизина эсцината 
в профилактике пареза гортани после тиреоидэктомии.

Материал и методы . В ретроспективном исследовании на базе ЛНМУ 
имени Данила Галицкого в течение 2010–2016 гг. приняли участие 492 паци-
ента. Все пациенты перенесли тиреоидэктомию по поводу доброкаче-
ственной патологии с увеличением размеров щитовидной железы I–II ст. В 
группе І (242 пациента) проводилась профилактика пареза гортани во 
время операции однократным введением раствора L-лизина эсцината 
0,1 % 10 мл. Группа II – контрольная (250 пациентов). Парез гортани под-
тверждали проведением непрямой ларингоскопии.

Результаты. Жалобы на дисфонию после тиреоидэктомии были 
отмечены у 35 пациентов: в группе І, где использовалась профилактика, 
было 8 (3,3 %) случаев; в группе II – 27 (10,8 %) (χ2=10,45, p=0,0012). Парез 
гортани подтвержден у 16 (3,3 %) пациентов: группа I (профилактика 
L-лизина эсцинатом) – 3 случая (1,2 %), группа II (контрольная) – 13 случаев 
(5,2 %) (χ2=6,130, p=0,014).

Среди пациентов группы I было 79 (32,6 %) с кистозными узлами щито-
видной железы. Парез гортани выявлен в 1 пациента (1,3 %) с кистозным и 
у 2 (1,2 %) с солидными узлами. В группе II было 76 (30,4 %) пациентов с зобом 
с кистозной дегенерацией; среди них выявлено 6 (7,9 %) случаев пареза 
гортани. У 174 пациентов группы IІ были узлы солидной структуры, среди 
них диагностировано 7 случаев (4,0 %) пареза гортани. Высшая частота 
пареза среди пациентов с кистозными узлами щитовидной железы без 
медикаментозной профилактики объясняется склонностью таких пациен-
тов к чрезмерной экссудации и отеку тканей. 

Выводы . Использование L-лизина эсцината уменьшает частоту после-
операционного пареза гортани. Эффективность профилактики L-лизина 
эсцинатом выше при операциях у больных с кистозными узлами щитовид-
ной железы.

Ключевые слова: узлы щитовидной железы, парез гортани, профилак-
тика, L-лизина эсцинат

Summary
L-lysine aescinat administration in prevention  
of vocal cord palsy after thyroidectomy
V. I. Kolomiytsev, V. N. Marina

Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine

The aim of investigation was to determine the effectiveness of L-lysine 
aescinat in prevention of vocal cord palsy after thyroidectomy.

Material and methods . 492 patients participated in retrospective study at 
LNMU by Danylo Halytsky during 2010–2016. All patients underwent 
thyroidectomy because of benign pathology with thyroid gland enlargement 
of 1st-2nd degree. In group І (242 patients), prevention of vocal cord palsy was 
carried out by intravenous administration of 0,1 % 10 ml L-lysine aescinat solution 
once during surgery. Group II – control (250 patients). Vocal cord palsy was 
confirmed by indirect laryngoscopy.

Results . The complaints of dysphonia during inpatient treatment were 
noted in 35 patients: in group I, where prevention was used, it was 8 (3,3 %), and 
in group II – 27 (10,8 %) (χ2=10,45, p=0,0012). Vocal cord palsy was confirmed in 
16 cases: in group I (L-lysine aescinat application) – 3 (1,2 %) cases, in group II 
(control) – 13 (5,2 %) (χ2=6,130, p=0.014).

Among patients of group I there were 79 (32,6 %) cases with cystic thyroid 
nodules. Vocal cord palsy was detected in 1 (1,3 %) case with cystic nodules 
vs 2 (1,2 %) among solid nodules. In group II 76 (30,4 %) cases were detected 
with cystic thyroid nodules and 6 (7,9 %) complicated with vocal cord palsy. 
From 174 patients with solid nodules, 7 cases (4,0 %) of vocal cord palsy were 
observed. Significantly higher vocal cord palsy rate in patients with cystic thyroid 
nodules without prevention indicate patients` predisposition to excessive 
exudation and tissue edema after operation.

Conclusions . L-lysine aescinat reduces the frequency of postoperative 
vocal cord palsy. Efficiency of L-lysine aescinat prevention is higher in patients 
with cystic thyroid nodules.

Key words: thyroid nodules, vocal cord palsy, prophylaxis, L-lysine aescinat
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