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Комплексна  трансоральна та черезшкірна ультразвукова діагностика 
парафарингеального абсцесу 

 

Клінічний  випадок  

58-річна жінка поступила в клініку з явищами ангіни з підозрою на запалення 
парафарингеальної клітковини. Піднебінні дужки і прилегла частина піднебіння зліва 
набряклі, зів звужений, язичок  зміщений вправо.  

Попередні дані магнітно-резонансної  томографії шиї.  Дослідження проведене  в Т2 та  Т1  
режимах в сагітальній, корональній та аксіальній площинах. На серіїї МР-зрізів в ділянці 
задньо-бокової стінки ротоглотки зліва  визначається об`ємний  м`якотканинний утвір 
неоднорідної структури (слабогіперінтенсивний на Т2, оточений гіпоінтенсивним обідком, 
гіпоінтенсивний на Т1),  сигнал від якого відповідає сигналу від густої рідини чи набряку,  
загальними розмірами 37х22х16мм, частина утвору  розмірами 27х22х16мм, має капсулу. 
Регіональні лімфовузли не збільшені. Висновок.  Об`ємний утвір в області ротоглотки зліва, 
більш вірогідно, запального генезу. 

Для встановлення характеру запалення виконано  ультразвукову діагностику 
парафарингеальних просторів  з використанням трансвагінального датчика (для 
трансорального доступу) та наддовгого лінійного датчика (робоча  поверхня  9,2 см, з 
частотним діапазоном 5-10 МГц)  ультразвукового сканера  HITACHI EUB-8500 для 
черезшкірної сонографії. Дані УЗД. При комплексній трансоральній та черезшкірній  
ехоскопії  лівої підщелепної ділянки в проекції  парафарингеального простору біля передьої 
поверхні тіл шийних хребців  визначаєтсья  анехогенний утвір неправильної  форми, 
умовними розмірами 34х19 мм з чітко сформованою капсулою. Визначаються підщелепні 
лімфатичні вузли розмірами до 16х7 мм. Висновок. Ехо ознаки відповідають 
парафарингеальному рідинному скупченню (парафарингеальному абсцесу). 

 Обговорення  
Після проведення огляду світової літератури щодо ультразвукової діагностики (УЗД) стану 
мигдаликів та парафарингеального простору, зокрема встановлення та ведення  нагнійних 
станів знайдено кілька доказових публікацій, проведених на  нечисельних групах пацієнтів 
(до кількох десятків).  
 
Парафарингеальний  абсцес чи флегмонозна ангіна – ускладнення ангіни чи хронічного 
тонзиліту, при якому  гострий запальний процес розповсюджується  за межами тонзилярної 
капсули  з піднебінних мигдалин, піднебінних дужок на клітковину навколо мигдалин, 
проникає через  капсулу в перитонзилярний простір де і утворюється гнійник.   
Парафарингеальний   абсцес – найчастіша  глибока інфекція голови і шиї. Тоді при  гострому 
тонзиліті можуть вражатися  мигдалики з обох боків, парафарингеальний  абсцес рідко є 
двобічним [1].  
 
Анатомія. Парафарингеальний  (латеральний глотковий) простір має форму перевернутої 
піраміди, її основа простягається від основи черепа до рівня великих рогів під′язикової кістки 
та її сполучення з двочеревцевим м′язом. Парафарингеальний простір поділяєтсья  на  
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передшилоподібний та зашилоподібний простори фасцією,  що простягається  від 
шилоподібного відростка до m.tensor veli palatini. Передшилоподібний простір містить 
лімфатичну тканину, внутрішню щелепну артерію і дистальні  гілки нижньощелепної артерії,  
гілки трійчастого нерва. Зашилоподібний простір містить сонну  артерію, внутрішню яремну  
вену, IX, X, XI, і XII пари черепно-мозкових  нервів, і шийний симпатичний  ланцюг [11]. 

Типовий клінічний перебіг ПТА включає тризм, дисфагію, осиплість голосу, набряк і 
еритему перитонзилярної тканини,  відхилення м'якого піднебіння з  деформацією  боку 
ураження [2]. За відсутності адекватної терапії  можливі  самомовільний прорив або 
інфільтрація  абсцесу, призводячи до серйозних ускладнень.   

Принциповим є диференціювання між парафарингеальним абсцесом і парафарингеальним 
целюлітом, яке  може бути важким, базуючись виключно на клінічних даних. 
Парафарингеальний  целюліт і ПТА  мають  подібні клінічні прояви, проте  суттєво 
відрізняються у  підходах до лікування. Тому встановлення  точного діагнозу є принциповим. 
Для встановлення діагнозу часто проводиться   сліпа  пункція для аспірації гною. Це 
інвазійна, болюча процедура, яка дає  помилково-негативний результат від 10% до 24%  [3-5]. 
Додаткове серйозне ускладнення до сліпої пункції  при підозрі на  абсцес – травмування  
сонної артерії. Важливим завданням сонографії є діагностика абсцедування 
парафарингеальної клітковини шляхом виявлення рідинного  скупчення  [6].  

Діагностика 

Buckley та співавт. [3]  повідомляють, що трансоральна ультразвукова діагностика могла б 
використовуватися для  підтвердження чи  надійного виключення діагнозу перитонзилярного 
абсцесу. Навіть за наявності тризму м′язів, трансоральна УЗД є  простою, добре переноситься 
пацієнтом. При трансоральному УЗД, анатомічними орієнтирами для візуалізації мигдалини  
є піднебінно-глотковий м′яз,  зовнішня сонна артерія, і повітря в ротоглотці. Використовуючи 
цю методику, нормальні мигдалики візуалізувалися у вигляді гомогенної гіпоехогенної 
овальної структури невеликих розмірів (переважно 10–20 мм). Збільшені мигдалики (більше 
20 мм) з гомогенною або строкатою структурою трактувалися як перитонзилярний целюліт, а 
збільшені мигдалики  з гетерогенною  або кістозною структурою - як  перитонзилярні 
абсцеси [3]. У їх дослідженнях, при трансоральній соногрфії  правильно ідентифікувано  було  
в усіх 10 випадках перитонзилярних абсцесів. Strong та співавт. досліджували  можливості 
оцінити чутливість і специфічність трансоральної УЗД   для  диференціювання 
парафарингеального абсцесу від целюліту у групи з шістнадцяти   пацієнтів. Результати були 
підтверджені хірургічним дренуванням. Вірні  діагнози були зроблені в 9 (90%) з 10 абсцесів 
і в 5 (83%) з 6 випадків целюліту  [6].  

Повідомлено про ультразвукові паттерни  парафарингеальних  абсцесів   при  клінічно 
встновленій  перитонзилярній інфекції у групи з 15 хворих  [8]. Збільшення розмірів 
мигдалика, також медіальне та каудальне зміщення мигдалика реєструється у  всіх пацієнтів. 
Ізоехогенний  обідок з гіпоехогенним центром визначається  у більшості випадків.  
Центральний гіпоехогенний компонент виявлявся за умови наявності  менше 10% гною від 
об′єму усього абсцесу, причому  кількість гною в абсцесі прямо пропорційна тривалості 
захворювання. Повідомлено про гомогенний  ізоехогенний паттерн,  який фіксувався  в 
абсцесах за наявності менше, ніж 10% некрозу від об′єму залози, коли було важко 
верифікувати абсцес при сонографії.  

Вважається, що УЗД має  високу ефективність при двобічному паратонзилярному абсцесі, 
коли клінічно  неможливо встановити діагноз [1],   бо язичок і м'яке піднебіння  не 
відхилялися у здоровий бік, і це  утруднювало  діагноз абсцесу у перитонзилярному просторі.  
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Окремі автори рекомендують використання пристосованих лінійних високочастотних 
датчиків з короткою поверхнею при трансоральній ехоскопії для контролю пункції [9]. 
Вважаємо трансагінальний датчик достатнім для візуалізації ділянок мигдаликів, причому 
потреби у використанні місцево анестузуючих засобів при немає.  

Лікування 

У теперішній час, лікування парафарингеального абсцесу включає  пункцію,  дренування, 
внутрішньовенне введенення  антибіотиків, тонзилектомію (невідкладу чи відтерміновану), 
чи будь-яку комбінацію вищезгаданого [4]. 

Є повідомлення про пункції парафарингеальних абсцесів під контролем УЗД [7]. Автори 
рекомендують використання голок товщиною 18G чи 14G. Хоча є низка  досліджень щодо  
переваг  комп′ютерної томографії (КТ) [10,11] та МРТ  [ 12,13] при візуальному контролі 
виконання пункцій шиї, зокрема параферингеального простору,   за даними останніх 
досліджень [14], перевага надається ехоскопічному контролю через швидкість, зручність 
доступність маніпуляції, а також можливість виконання пункції  у реальному часі 
трансоральним доступом зі зниженим ризиком пошкодження життєво важливих структур. 
Крім того, слід враховувати наявність іонізуючого навантаження при КТ, а також 
малодоступність та високі кошти  МРТ діагностики. 

У даному випадку  сонографія  використовувалася  для діагностики  парафарингеального  
абсцесу з метою визначення тактики лікування.  Трансоральна  ультразвукова діагностика 
при використанні трансвагінального датчика дозволяє достовірно встановити рідинний 
компонент у парафарингеальному просторі – діагностувати абсцес, тоді як черезшкірна УЗД  
через наявність артефактів повітря у ротоглотці не дозволяє чітко верифікувати гнійний  
вміст. Використання наддовгого лінійного датчика дозволяє панорамно візуалізувати  
ехоанатомію верхніх відділів шиї, включаючи ділянки мигдаликів та їх співвідношення з 
оточуючими структурами.  

 Висновок 

Наші результати свідчать, що трансоральна ультразвукова діагностика - це точна, 
малоінвазійна,   доступна методика для  диференціювання абсцесу  від целюліту. Можна 
припускати, що ультразвукова діагностика, в окремих випадках, може бути  більш 
інформативною для верифікації нагноєння у парафарингеальному просторі, ніж МРТ. 
Комбіноване використання трансоральної та черезшкірної сонографії дозволяє достовірно 
верифікувати наявність парафарингеального абсцесу з оцінкою його поширеності та 
наступною візуальною асистенцією при дренуванні. 
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 1 

Малюнок 1. 
Нормальна ехоанатомія 
мигдаликів. 
Виділені мигдалик, внутрішня, 
зовнішня сонна артерії (дещо 
вище місця біфуркації), 
піднебінно-глотковий м′яз. 

 2А 

Малюнок 2А. 
Сонограма при порівняльній 
сонографії мигдаликів з обох 
боків в з черезшкірного доступу- 
виявлення парафарингеального 
утвору зліва (стрілка), вірогідно з 
рідинним компонентом - правий 
сегмент сонограми. 
Справа (лівий сегмент) – 
нормальний мигдалик. 

 2В 

Малюнок 2В. 
Трансоральна сонографія – 
достовірне встановлення 
рідинного скупчення (абсцесу) у 
парафарингеальному просторі 
(стрілка).  

 3 

Малюнок 2В. 
Гострий  катаральний тонзиліт 
- черезшкірна сонографія. 
Мигдалики збільшені: правий 
26х19, лівий 27х18 мм. 
Структура їх трабекулярна, 
відмічаєтьсья  помірна 
гідрофільність тканини. Пацієнт 
хворий на мононуклоз. 
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Малюнок 3. 
Ехоскопія нормальних 
мигдаликів з обох боків. 

 

Малюнок 4. 
Ехосокопія ложа видалених 
мигдаликів. 
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СОНОГРАФІЯ ЯЗИКА 
 
Пацієнт 65 років. Рак язика T3N1M0. 
Сонографічні ознаки вогнищевого  ураження язика. 
При комплексній трансоральній по черезшкірній ехоскопії язика по спинці, по правій 
латеральній поверхні визначаються підслизові вогнища розмірами 30х20 мм, 22х16 мм 
(загальна протяжність близько 35-40 мм - відповідає Т2-Т3). Вогнища зниженої ехогенності з 
нечіткими нерівними контурами, інвазують товщу язика, рясно васкуляризовані – включають 
множинні хаотичні судини - кровоплин до 10 см/сек. Переконливих ознак інвазії оточуючих 
органів не виявлено.  
Визначаються поодинокі піднижньощелепні вузли розмірами до 20 мм (відповідає N1) 

A 

B 

Малюнок 2В. 
Черезшкірна сонографія язика 
- сатітальне сканування з 
піднижньощелепного доступу 
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C 

D 

E 

Трансоральна сонографія 
язика – встановлення структури 
утворів.   
Малюнок В- рясна хаотична 
васкуляризація. Малюнок С- 
зняття спектру з судин пухлини.  
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