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АНОТАЦІЯ
Цвірінько І.Р. Підвищення ефективності ендоназального хірургічного
лікування хворих з доброякісними новоутвореннями селярно-хіазмальної
ділянки. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за
спеціальністю 14.01.19 – оториноларингологія (222 – Медицина). – ДУ
«Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України», Київ,
2019.
Доброякісні об'ємні новоутворення гіпофізарно-гіпоталамічної ділянки
чи, як в останні десятиліття називають – селярно-хіазмальної ділянки –
складають від 12 до 30% від всіх внутрішньочерепних новоутворень.
Протягом останніх років з розвитком діагностичних та рентгенологічних
методів

дослідження

значно

підвищився

рівень

ранньої

діагностики

новоутворень селярно-хіазмальної ділянки. Серед методів лікування цих
доброякісних новоутворень виділяють медикаментозний (контроль росту та
гормонопродукції при гормонопродукуючих аденомах), радіотерапію (ремісія
досягається у 50% пацієнтів) та хірургічне лікування. Таким чином, хірургічне
видалення є методом вибору радикального лікування даних уражень.
Найбільш ефективним методом видалення пухлин селярно-хіазмальної
ділянки, яким забезпечується радикальність і мінімальна травматичність, є
ендоскопічний

ендоназальний

транссфеноїдальний.

Останній

успішно

проводиться завдяки командній роботі нейрохірурга та оториноларинголога.
Але навіть при мінімальній травматичності, ендоскопічна ендоназальна
транссфеноїдальна хірургія спричиняє ускладнення в післяопераційному
періоді. Серед найбільш розповсюджених ускладнень даного методу є не тільки
носова кровотеча та ринорея, а також сфеноїдит, атрофічний риніт, порушення
нюху, перфорація носової перетинки та синехії порожнини носа.
В доступній нам літературі зустрічаються тільки поодинокі повідомлення,
присвячені аналізу назальних ускладнень та стану функції носового дихання у
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пацієнтів після хірургічного лікування доброякісних новоутворень селярнохіазмальної ділянки.
При проведенні хірургічного лікування таких пацієнтів ми звернули увагу
на значне зменшення кількості ринологічних ускладнень при збереженні
внутрішньоносових

структур.

Тому

актуальним

є

питання

розробки

ендоскопічних трансфеноїдальних доступів, застосування яких дозволить
мінімізувати негативний вплив на внутрішньоносові структури.
Дисертація присвячена проблемі підвищення ефективності лікування
пацієнтів з доброякісними новоутвореннями селярно-хіазмальної ділянки та
кавернозного синусу шляхом удосконалення ендоскопічних ендоназальних
транссфеноїдальних

доступів,

визначення

ринологічних

ускладнень

та

прогнозування перебігу післяопераційного періоду.
Метою даної роботи було підвищення ефективності лікування хворих з
новоутвореннями селярно-хіазмальної ділянки та кавернозного синусу шляхом
удосконалення

органозберігаючих

ендоназальних

транссфеноїдальних доступів та покращення

ендоскопічних

перебігу післяопераційного

періоду.
Наукова новизна полягає в тому, що вперше застосовано методику
ендоскопічного ендоназального доступу зі збереженням внутрішньоносових
структур та слизової оболонки сфеноетмоїдального закутку при назальній фазі
видалення доброякісних новоутворень селярно-хіазмальної ділянки. Зменшено
рівень інтраопераційної кровоточивості завдяки застосуванню інфільтрації
слизової оболонки передньої стінки основної пазухи місцевим анестетиком за
запропонованою нами методикою. Встановлено, що при збереженні слизової
оболонки сфеноетмоїдального закутку спостерігалося достовірно кращий стан
слизової

оболонки

порожнини

носа

в

ранньому

та

віддаленому

післяопераційних періодах, достовірно кращій дихальні функції порожнини
носа та краща якість життя (ЯЖ) протягом всього періоду спостереження.
Встановлено

більш

швидке

відновлення

фізіологічних

функцій

порожнини носа у пацієнтів без формуванням назосептального клаптя та без
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резекції внутрішньоносових структур, порівняно з пацієнтами, в яких
формувався назосептальний клапоть з резекцією внутрішньоносових структур.
Практичне значення. Розроблено методику інфільтраційної анестезії
передньої стінки клиновидної пазухи, що сприяє меншій кровоточивості
протягом назальної та сфероїдальної фази видалення новоутворень. Розроблено
методику доступу до селярно-хіазмальної ділянки, шляхом

збереження

слизової оболонки сфеноетмоїдального закутку.
Для вирішення поставлених завдань у відповідності до зазначеної мети
дослідження виконано ретроспективний аналіз історій хвороб та проведено
додаткове обстеження 18 пацієнтів, які перебували на стаціонарному лікуванні
у відділі запальних захворювань ДУ «Інститут оториноларингології ім. проф.
О.С. Коломійченка НАМН України в період з 2008 по 2011 рік з доброякісними
новоутвореннями селярно-хіазмальної ділянки.
Проведено
післяопераційне

комплексне

обстеження,

спостереження

111

хірургічне

пацієнтів

лікування

з

та

доброякісними

новоутвореннями селярно-хіазмальної ділянки та кавернозного синусу в період
з 2012 по 2017 рр. Вік пацієнтів коливався від 18 до 76 років. З них чоловіки
становили 46,7% (59 осіб), жінки – 53,3% (70 осіб).
Критерії

включення

до

дослідження:

пацієнти

з

доброякісними

новоутвореннями селярно-хіазмальної ділянки, раніше не оперовані, вік – 18
років і вище, обох статей. Критеріями виключення були: наявність злоякісних
новоутворень селярно-хіазмальної ділянки та кавернозного синусу, наявність
хронічного риносинуситу, тяжка супутня патологія в стадії декомпенсації,
вагітність, наявність психічних розладів.
В залежності від того, яким способом здійснювалась назальна фаза
хірургічного

втручання

при

ендоскопічному

ендоназальному

транссфеноїдальному видаленні новоутворень, всі пацієнти були розподілені на
3групи.
1-у (контрольну) групу склало
ендоскопічний

транссфеноїдальний

18

пацієнтів, у

транссептальний

яких

застосовувався

доступ.

2-у

групу

5

(порівняння) склало 47 пацієнтів, яким проводився транссфеноїдальний доступ
за загальноприйнятою методикою (з резекцією внутрішньоносових структур).
3-ю

групу (досліджувану)

склало

64

пацієнти,

яким назальну фазу

ендоскопічного транссфеноїдального доступу було здійснено за розробленою
нами методикою.
При наявності інтраопераційної ліквореї або значних дефектів основи
черепа, які могли б спровокувати виникнення ліквореї в післяопераційному
періоді, проводилась пластика дефекту за допомогою назосептального клаптя.
Тому для оцінки стану слизової оболонки порожнини носа в післяопераційному
періоді пацієнтів 2-ї та 3-ї груп було розподілено на 2 підгрупи. До підгруп 2А
та 3А було включено хворих, яким під час проведення хірургічного втручання
проводилась пластика дефекту за допомогою назосептального клаптя; до
підгруп 2В та 3В увійшли пацієнти, у яких у взятті назосептального клаптя не
було необхідності.
Усім хворим було проведено загальноклінічний, оториноларингологічний
огляд, ендоскопічне обстеження порожнини носа (за допомогою ендоскопів
фірми «Karl Shtorz», Німеччина), мультиспіральну комп'ютерну та/або
магнітно-резонансну томографію, огляд суміжних спеціалістів (нейрохірурга,
офтальмолога та ендокринолога). Дослідження дихальної функції порожнини
носа проводилось за допомогою чотирьохфазної акустичної риноманометрії
(риноманометр

MASTER

SCREEN

RHINO

виробництва

JAEGER

/

CAREFUSION (Німеччина)), що дозволяв визначати потоки повітря на вдиху і
видиху з обох сторін (FIR, FER, FIL, FEL) та внутрішньоносовий опір до потоку
повітря (резистентність) на вдиху і видиху з обох сторін (RIR, RER, RIL, REL).
Аналіз

суб'єктивного

оцінювання

якості

життя

здійснювався

за

допомогою стандартизованого опитувальника SNOT-20, що включав категорії
вираженості симптомів загального та назального характеру.
При оцінці клінічних проявів доброякісних новоутворень селярнохіазмальної ділянки найчастішою скаргою у пацієнтів був головний біль, що у
32,6% пацієнтів становив 10 балів за візуально-аналоговою шкалою (ВАШ). У
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50,6% пацієнтів спостерігалося порушення зору різного характеру; у 77,5% –
відмічено загальну слабкість та підвищену втомлюваність.
При риноскопії у пацієнтів всіх груп спостерігалися різні ступені
викривлення носової перетинки, достовірної різниці у групах за кількістю
пацієнтів

з

різними

ступенями

викривлення

носової

перетинки

за

класифікацією L. Mladina (1997) не виявлено. Також достовірної різниці між
кількістю пацієнтів з анатомічними особливостями носових раковин у різних
групах не було.
Протягом хірургічного втручання для зменшення інтраопераційної
кровоточивості

протягом

виконання

ендоназального

транссфеноїдального

назальної
видалення

фази

ендоскопічного

новоутворень

селярно-

хіазмальної ділянки застосовувалась розроблена і запатентована нами методика
інфільтрації місцевими анестетиками передньої стінки основної пазухи.
Остання полягала в інфільтрації слизової оболонки передньої стінки основної
пазухи в визначених точках: при анестезії слизової оболонки основної пазухи
зліва – в проекції 5; 7 та 11 годин; при анестезії справа – на рівні 7; 5 та 1
години. Дані точки були вибрані в зв'язку з проекцією відходження гілок: a.
sphenopalatina – rr. septi nasalеs posterior superior et inferior, а також r. lateralеs
nasalеs posterior.
Завдяки застосуванню запропонованої нами методики інтраопераційна
візуалізація хірургічного поля по вищезгаданій шкалі становила 0-1 ступінь, в
той

час

як

у

пацієнтів

групи

порівняння

візуалізація

відповідала

кровоточивості, що дорівнює 3-4 ступеню за шкалою Andre. P. Boezaart (1995).
Розроблено

методику

ендоназального

ендоскопічного

транссфеноїдального способу доступу до селярно-хіазмальної ділянки зі
збереженням слизової оболонки передньої стінки основної пазухи шляхом
формування двох невеликих клаптів слизової оболонки передньої стінки
основної пазухи.
Оцінка ефективності запропонованого способу доступу проводилась в
ранньому післяопераційному періоді (на 3-у, 7-у та 10-у добу дослідження), та у
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віддаленому періоді (через 3; 6 та 12 місяців). Не знайдено достовірної різниці
між групами в частоті виникнення ліквореї та носової кровотечі протягом
раннього післяопераційного періоду.
Проведення

ендоскопічного

ендоназального

доступу

до

селярно-

хіазмальної ділянки запропонованим способом сприяло:
- достовірному зменшенню кількості пацієнтів з наявністю кірок (у 3
рази) на 7-у добу після хірургічного втручання порівняно з контрольною
групою;
- достовірному зменшенню кількості пацієнтів з наявністю слизових
виділень в порожнині носа на 7-у добу (у 2 рази порівняно з пацієнтами, в яких
застосовувалася загальноприйнята методика (p<0,05)).
Також проведення ендоскопічного ендоназального доступу до селярнохіазмальної ділянки запропонованим способом сприяло зменшенню кількості
пацієнтів з відчуттям вираженої обструкції порожнини носа на 3-у добу після
хірургічного втручання – у 1,5 рази, порівняно з групою порівняння та у 4 рази
порівняно з контрольною групою.
У віддаленому післяопераційному періоді – через 3 місяці після
хірургічного втручання у пацієнтів основної групи атрофічних змін слизової
оболонки не спостерігалось (в групі порівняння у 16,7% пацієнтів відмічено
атрофічні зміни слизової оболонки порожнини носа). Також слід відмітити, що
у пацієнтів основної групи протягом всього періоду спостереження не
спостерігалось ускладнень у вигляді перфорації носової перетинки.
Встановлено, що у пацієнтів, яким було застосовано удосконалені нами
органозберігаючі способи доступу, в післяопераційному періоді в 3 рази рідше
виникали ускладнення у вигляді етмоїдитів та в 4 рази рідше спостерігалися
сфеноїдити в віддаленому післяопераційному періоді.
Показники потоку повітря через 3 місяці після хірургічного втручання у
пацієнтів основної групи становили 115-130% від нормативних величин, що
достовірно вище, ніж у пацієнтів після застосування загальноприйнятої
методики (80-95%). Через 6 місяців показники в основній групі залишались на
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рівні 120-130%, а показники пацієнтів групи порівняння повільно зростали до
90-115%.

І

тільки

через

12

місяців

спостерігалося

вирівнювання

риноманометричних показників у пацієнтів основної групи та групи
порівняння, в той час як показники в контрольній групі залишались достовірно
нижчими – 95% від нормативних величин.
Проведені

дослідження

показали,

що

пацієнти,

яким

виконано

малоінвазивні ендоскопічні хірургічні втручання на основі черепа, відчувають
дискомфорт у ділянці порожнини носа та навколоносових пазухах в
післяопераційному періоді, особливо протягом перших 3 місяців. При
застосуванні загальноприйнятих доступів дані відчуття продовжуються аж до
12 місяців після хірургічного втручання. Згідно з результатами проведених
нами досліджень, яскраво виражені назальні скарги були у пацієнтів, у яких
хірургічне втручання проводилось з поєднанням резекції внутрішньоносових
структур та формуванням назосептального клаптя. В той же час, збереження
внутрішньоносових структур, навіть з формуванням назосептального клаптя,
достовірно покращує якість життя пацієнтів. Слід зазначити, що постійний
догляд за порожниною носа покращує швидкість відновлення фізіологічних
функцій порожнини носа. Таким чином, збереження внутрішньоносових
структур сприяло достовірно вищій якості життя у пацієнтів основної групи
протягом всього періоду спостереження, про що свідчить менша кількість балів
(згідно опитувальника SNOT-20), а також швидша динаміка покращення ЯЖ
порівняно з пацієнтами, у яких застосовувались загальноприйняті методики
хірургічного втручання (p<0,05).
Ключові слова: доброякісні новоутворення селярно-хіазмальної ділянки,
ендоскопічні ендоназальні способи доступу, якість життя, чотирьохфазна
акустична риноманометрія, SNOT-20.
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SUMMARY
Tsvirinko I.R. ―Improvement of endonasal surgical treatment efficiency in
management of patients with benign neoplasms of the sellar area‖. - Qualifying
scientific work in the manuscript.
The Thesis to obtain the academic degree of Candidate of Medical Science
in speciality 14.01.19 – otorhinolaryngology (222 – Medicine). – State institution
«O.S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology of National Academy of Medical
Science of Ukraine», Kyiv, 2019.
Benign space-occupying lesions (SOL) of hypothalamic-pituitary region,
or, as it tends to be called in recent decades, the sellar area, make from 12 to 30% of
the total number of intracranial neoplasms.
Over recent years, the level of early diagnosis of the sellar region
neoplasms has considerably risen due to development of diagnostic and X-ray
methods of examination. From among the methods of treatment of these benign
tumours, the following methods can be singled out: drug therapy (control of growth
and hormone production in hormone-producing adenomas), radiation therapy
(remission is achieved in 50% of patients) and surgical treatment. The surgical
removal is a method of choice in radical treatment of the lesions under consideration.
The most effective, radical and the least traumatizing method of the sellar
area tumour removal is the endoscopic endonasal transsphenoidal surgery. The latter
is successfully performed owing to the teamwork of a neurosurgeon and a
otorhinolaryngologist. However, even with minimum surgical injury, the endoscopic
endonasal transsphenoidal surgery may cause postoperative complications. The most
common ensuing complications are not only nosebleeds and rhinorrhea, but also
sphenoiditis, atrophic rhinitis, hyposmia, nasal septum perforation, and synechiae of
the nasal cavity.
The sources available provide individual reports dedicated to the analysis
of nasal complications and the function of nasal breathing in patients after the
surgical treatment of benign tumours of the sellar region.
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While operating on such patients, we paid attention to the considerable
decrease of the number of rhinologic complications with preservation of intranasal
structures. Hence the pertinent issue of development of laying-out endoscopic
transsphenoidal approaches which would minimize the adverse influence on
intranasal structures.
The thesis is dedicated to the problem of improvement of endonasal
surgical treatment efficiency in management of patients with benign neoplasms of the
sellar area and cavernous sinus, identification of rhinologic complications and
prediction of the postoperative course.
The objective of the thesis was to increase the efficiency of the treatment
of patients with neoplasms of the sellar region and cavernous sinus through
improvement

of

organ-preservation

endonasal

endoscopic

transsphenoidal

approaches and amelioration of the postoperative period.
The scientific novelty of the study is as follows:
- we were the first to apply the technique of endoscopic endonasal approach
with the preservation of intranasal structures and the mucosa of sphenoethmoidal
recess during the nasal stage of the removal of benign tumours of the sellar area;
- the degree of intraoperative bleeding was reduced due to the use of
infiltration of the mucosa of the anterior wall of sphenoid sinus with local anesthetic
using the technique we deveoped;
- it was established that in case of preservation of the sphenoethmoidal recess
mucosa, there was a reliably better condition of the nasal cavity mucosa in the early
and late post-operative periods, a definitely improved nasal breathing function, and
better quality of life during the whole period of observation;
- there was a quicker recovery of the physiological functions of the nasal cavity
in patients, without the formation of a nasoseptal flap and resection of intranasal
structures, compared to those who had a nasoseptal flap formed with the resection of
their intranasal structures.
To complete the tasks assigned according to the stated goal of the
research, a retrospective analysis of in-patient medical cards was done, and an
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additional examination of 18 patients with benign tumours of the sellar-chiasmal
area, who were undergoing treatment at the department of inflammatory diseases of
SI ―Prof.O.S.Kolomiychenko institute of otorhinolaryngology of NAMS of Ukraine‖,
was carried out between 2008 and 2011.
A

complete

physical

examination,

surgical

treatment

and

the

postoperative follow-up of 111 patients with benign neoplasms of sellar-chiasmal
region and cavernous sinus was performed between 2012 and 2017. The mean age of
the patients was from 18 to 76; 59 males (46.7%) and 70 females (53.3%).
The including criteria were as follows: patients with benign tumours of
sellar-chiasmal area, not operated on previously; aged 18 and older, both genders.
The exclusionary criteria were: malignant tumours of the sellar region and cavernous
sinus, chronic rhinosinusitis, a severe co-morbidity at the decompensation stage,
pregnancy, a mental health disease.
Depending on the way the nasal stage of the surgery was performed
during the endoscopic endonasal transsphenoidal removal of neoplasms, all the
patients were divided into 3 groups.
The 1st (control) group included 18 patients, whose surgical procedure was
performed through the endoscopic transsphenoidal transseptal approach. The 2nd
group (comparison) included 47 patients,

who were operated on through the

transsphenoidal approach with the use of conventional methods (with resection of
intranasal structures). The 3rd group (research) was made up of 64 patients who had
the nasal stage of endoscopic transsphenoidal approach performed according to the
technique we developed.
If there was an intraoperative CSF leak or significant defects of the skull
base, which might cause an intraoperative CSF leak, a plastic reconstruction of the
defect was performed with the help of a nasoseptal flap. To evaluate the
postoperative condition of the nasal cavity mucosa, the patients of the 2nd and the 3rd
groups were subdivided into 2 subgroups. Subgroups 2A and 3A included the patients
who underwent a plastic repair of the defect with the help of a nasoseptal flap;
subgroups 2B and 3B included the patients who had no need of the above procedure.
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All the patients underwent a general clinical, as well as an
otorhinolaryngological examination, an endoscopic examination of the nasal cavity
(with the help of endocopes manufactured by ‖Karl Storz‖, Germany), a multispiral
computed tomography and/or MRI, and they were also examined by related
specialists (neurosurgeons, ophtalmologists and endocrinologists). The breathing
function test was carried out with the help of the four-phase acoustic rhinomanometry
(MASTER

SCREEN

RHINO

rhinomanometer

manufactured

by

JAEGER/CAREFUSION (Germany)), which made it possible to measure the airflow
of tidal exchange on both sides (FIR, FER, FIL, FEL), and intranasal resistance to the
airflow of tidal exchange on both sides (RIR, RER, RIL, REL).
The analysis of the subjective assessment of quality of life was done with
the help of SNOT-20, a standardized questionnaire which included the categories of
severity of general and nasal symptoms.
During the assessment of the clinical manifestations of benign neoplasms
of the sellar area, the patients most frequently complained of headache, which was 10
points in 32.6% of the patients according to the visual analogue scale (VAS).
Impairment of vision disorders of different types were registered in 50.6%; 77.5%
complained of general weakness and increased fatigability.
The rhinoscopy showed different degrees of the nasal septum deviation in
patients of all the groups, though no significant difference in the number of patients
in the groups with different types of the nasal septum deviation according to
L.Mladin’s (1997) classification was registered. There were no major differences in
the number of patients with peculiar anatomic features of the nasal turbinate in
different groups either.
To minimize intraoperative bleeding during the nasal stage of the
endoscopic endonasal transsphenoidal surgical removal of the tumors of the sellar
region, we used the technique of the infiltration of the anterior wall of the sphenoidal
sinus with local anesthetics which we developed and patented. The technique
consisted in the infiltration of the anterior wall of the sphenoidal sinus mucosa in
definite points: in the infiltration of the sphenoidal sinus on the left – at the points of
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5; 7 and 11 hours; in the infiltration on the right – at the points of 7; 5 and 1 hours.
These points were chosen in connection with the divergence of branches a.
sphenopalatina – rr.septi nasales posterior superior et inferior, as well as r. laterales
nasales posterior.
Through the use of the technique suggested, the intraoperative
visualization of the surgical field was 0-1 degree according to the above mentioned
score, while the visualization in the patients of the ―Comparison‖ group corresponded
to the bleeding score of the 3-4 degrees according to Andre P. Boezaart (1995) score.
We developed the technique of endonasal endoscopic transsphenoidal
approach to the sellar region with the preservation of the anterior wall of sphenoidal
sinus mucosa by means of formation of two small flaps of the anterior wall of the
sphenoidal sinus mucosa.
The evaluation of the approach suggested was carried out in the early
postoperative period (on the 3rd, 7th and 10th day of the investigation), and in the
folow-up period (in 3; 6 and 12 months). No significant difference between the
groups in terms of CSF leak and nasal bleeding during the early postoperative period
was found.
The endoscopic endonasal approach to the sellar region using the
technique suggested contributed to the following:
- a reliable decrease of the number of patients with nasal crusting (3 times less)
on the 7th day after the surgery compared to the control group;
- a reliable decrease of the number of patients with mucoid discharge in the
nasal cavity on the 7th day (2 times less compared to the patients operated on with
the use of the common procedure (p<0,05)).
The use of suggested endoscopic endonasal approach to the sellar region
helped to reduce the number of patients with the marked obstruction of the nasal
cavity on the 3rd day after surgery - 1.5 times less compared to the comparison group
and 4 times less compared to the control group.
In the follow-up period – 3 months after the surgical intervention, no
atrophic changes of the mucosa were registered in the patients of the main group
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(16.7% of the patients in the comparison group had atrophic changes of the nasal
cavity mucosa). It should also be noted that the patients of the main group had no
complications in the form of the nasal septum perforation during the whole period of
observation.
It was established that the patients, who were operated on with the use of
the improved preservation technique of approach we had developed, had 3 times
fewer postoperative complications like ethmoiditis and 4 times less frequent
occurrences of sphenoiditis in the late post-operative period.
The indices of airflow 3 months after the surgical intervention amounted
to 115-130% compared to the normal, which is considerably higher than those in the
patients operated on with the use of the conventional methods (80-95%). In 6 months,
the airflow indices remained on the level of 120-130% in the main group, while those
of the patients from the comparison group gradually grew to 90-115%. Only in 12
months was there a levelling-off of the rhinomanometric indices in the patients of the
main group and the comparison group, while those of the patients of the main group
remained significantly lower – 95% of the normal.
The research done showed that the patients operated on with the use of
minimally invasive endoscopic surgical procedures on the skull base, feel a
discomfort in the area of the nasal cavity and paranasal sinuses during the
postoperative period, especially during the first three months.
When conventional approaches are used, such sense of discomfort lasts for up
to 12 months after the surgical intervention. According to the results of our research,
there were pronounced nasal complaints in patients who underwent a surgery
combined with the intranasal structures resection and formation of a nasoseptal flap.
However, if the intranasal structures are preserved, even if a nasoseptal flap is
formed, the quality of the patients’ life is greatly improved. It should be noted that the
constant care of the nasal cavity promotes the recovery rate of the physiological
functions of the nasal cavity. Thus, the preservation of the intranasal structures
contributed to the reliable improvement of the quality of life of the patients of the
main group throughout the whole period of observation, which is proved by the lower
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scores (according to the SNOT-20 questionnaire); it also bolstered the improvement
of the quality of life compared to the patients who underwent the conventional
methods of surgical intervention (p<0,05).
Key words: benign tumors of the sellar region, endoscopic endonasal
approaches, the quality of life, a 4-phase acoustic rhinomanometry, SNOT-20.
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FEL – потік повітря на видиху зліва
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КС – кавернозний синус
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СХД – селярно-хіазмальна ділянка
ЯЖ – якість життя
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ВСТУП
Актуальність теми
Об'ємні утворення гіпофізарно-гіпоталамічної ділянки чи, як в останні
десятиліття називають – селярно-хіазмальної ділянки, складають від 12 до 30%
від всіх внутрішньочерепних утворень [56,112].
Пухлини селярно-хіазмальної ділянки вражають переважно людей
працездатного віку. Розташування пухлини в безпосередній близькості до
зорових нервів і хіазми, утворень дна ІІІ шлуночка, а також до внутрішніх
сонних артерій і їх магістральних гілок обумовлюють клінічну картину
захворювання і виключну складність хірургічного лікування цих хворих.
Протягом останніх років з розвитком діагностичних та рентгенологічних
методів

дослідження

значно

підвищився

рівень

ранньої

діагностики

новоутворень селярно-хіазмальної ділянки. Хірургічне видалення є методом
вибору радикального лікування даних уражень [111].
Найбільш ефективним методом видалення пухлин селярно-хіазмальної
ділянки, яким забезпечується радикальність і мінімальна травматичність,
ендоскопічний

ендоназальний

транссфеноїдальний.

Останній

є

успішно

проводиться завдяки командній роботі нейрохірурга та оториноларинголога.
Хірургія основи черепа є об'єктом співпраці різних суміжних хірургіних
спеціальностей. Це пов’язано зі складною анатомією даної ділянки, включаючи
життєво-важливі

судинно-нервові

структури,

а

також

ускладненою

візуалізацією [44].
При ендоназальному мікрохірургічному методі недоліком є обмежений
огляд операційного поля, в зв’язку з чим візуально контролювати видалення
пухлини з параселлярних просторів практично неможливо. Цей недолік можна
нівелювати за допомогою ендоскопічних методик. Наявність змінної кутової
оптики ендоскопа дає практично унікальну можливість візуалізувати утворення
в різних напрямках росту [173].
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Трансназальні транссфеноїдальні ендоскопічні доступи до турецького
сідла і розширені ендоназальні доступи до основи черепа є методиками, які
отримали широкий розвиток протягом останнього десятиліття. При видаленні
доброякісних і злоякісних пухлин, що виникають або поширюються на
турецьке сідло і основу черепа, в багатьох дослідженнях повідомляється про
зниження захворюваності завдяки використанню цих методів в порівнянні з
відкритим хірургічним доступом [69].
Але навіть при мінімальній травматичності, ендоскопічна ендоназальна
транссфеноїдальна хірургія спричиняє ускладнення в післяопераційному
періоді. Серед найбільш розповсюджених ускладнень даного методу є не тільки
носова кровотеча та ринорея, а також сфеноїдит, атрофічні риніт, порушення
нюху, перфорація носової перетинки та синехії порожнини носа.
В доступній нам літературі зустрічаються тільки поодинокі повідомлення
присвячені аналізу назальних ускладнень та стану функції носового дихання у
пацієнтів після хірургічного лікування доброякісних новоутворень селярнохіазмальної ділянки [155]. Тому актуальним залишається дослідження
назальних ускладнень, функції носового дихання та якості життя пацієнтів
після ендоскопічних транссфеноїдальних хірургічних втручань з видаленням
доброякісних новоутворень селярно-хіазмальної ділянки.
Дисертація виконувалась в межах спільної наукової роботи ДУ «Інститут
отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України» та ДУ «Інститут
нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» (0110U000127).
Мета дослідження: Підвищення ефективності лікування хворих з
новоутвореннями селярно-хіазмальної ділянки та кавернозного синусу шляхом
удосконалення

органозберігаючих

ендоназальних

ендоскопічних

транссфеноїдальних доступів і покращення перебігу післяопераційного періоду.
Завдання дослідження:
1. Удосконалити ендоскопічний ендоназальний транссфеноїдальний
доступ шляхом зменшення інтраопераційної кровоточивості та покращення
візуалізації хірургічного поля.
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2. Розробити методику ендоскопічного транссфеноїдального доступу до
селярно-хіазмальної ділянки зі збереженням внутрішньоносових структур та
слизової оболонки сфеноетмоїдального закутку.
3. Вивчити рівень травматичності запропонованого органозберігаючого
способу

доступу

до

селярно-хіазмальної

ділянки

в

порівнянні

з

загальноприйнятими способами шляхом оцінки стану слизової оболонки
порожнини носа в ранньому післяопераційному періоді.
4. Провести порівняльну оцінку стану слизової оболонки порожнини носа
у віддаленому післяопераційному періоді при застосуванні різних хірургічних
доступів.
5. Вивчити якість життя пацієнтів з доброякісними новоутвореннями
селярно-хіазмальної ділянки згідно опитувальника SNOT-20 після застосування
транссептальних,

загальноприйнятих

та

запропонованих

нами

органозберігаючих ендоназальних ендоскопічних транссфеноїдальних доступів.
6. Провести порівняльну оцінку функції носового дихання у обстежених
пацієнтів в різні терміни після застосування різних хірургічних доступів.
Об’єкт дослідження: доброякісні новоутворення селярно-хіазмальної
ділянки.
Предмет дослідження: стан слизової оболонки порожнини носа,
функція носового дихання, якість життя пацієнтів.
Методи дослідження:
1. Клінічні (збір скарг, анамнезу, огляд, спостереження в динаміці, оцінка
результатів лікування, для оцінки якості життя пацієнтів до хірургічного
втручання та в післяопераційному періоді застосовувалися результати
опитувальника SNOT-20);
2. Клініко-інструментальні (ендоскопічне обстеження порожнини носа,
чотирьохфазна акустична риноманометрія, мультиспіральна комп’ютерна
томографія, магнітно-резонансна томографія,);
3. Статистичні аналіз отриманих результатів дослідження.
Наукова новизна отриманих результатів.
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Результати проведеного дослідження доповнюють та уточнюють дані
наукових джерел про перебіг як раннього, так і віддаленого післяопераційного
періодів у пацієнтів після видалення новоутворень селярно-хіазмальної ділянки
та кавернозного синусу.
Здійснення

ендоскопічних

органозберігаючих

способів

доступу

з

формуванням клаптів слизової оболонки передньої стінки основної пазухи
дозволяє зберігати слизову оболонку сфеноетмоїдального закутку. Збереження
останньої та внутрішньоносових структур сприяє швидшому відновленню
фізіологічних функцій порожнини носа, меншій кількості ускладнень в
післяопераційному

періоді

та

покращенню

якості

життя

пацієнтів

з

новоутвореннями селярно-хіазмальної ділянки та кавернозного синусу.
Доведено, що при збереженні слизової оболонки сфеноетмоїдального
закутку спостерігалось достовірне зменшення (в 3 рази, p<0,05) кількості
пацієнтів з наявністю кірок в порожнині носа на 7-у добу після хірургічного
втручання порівняно з контрольною групою; достовірне зменшення (в 2 рази,
p<0,05) на 7-у добу кількості пацієнтів з наявністю слизових виділень в
порожнині носа порівняно з пацієнтами, при лікуванні яких застосовувалася
загальноприйнята методика.
Проведені дослідження показали, що у пацієнтів при застосуванні
удосконаленого

нами

органозберігаючого

хірургічного

доступу

в

післяопераційному періоді в 3 рази рідше виникали етмоїдити та в 4 рази рідше
спостерігались сфеноїдити, також в жодному випадку не виникали перфорації
носової перетинки.
Отримані дані свідчать, що показники потоку повітря через 3 місяці після
хірургічного втручання у пацієнтів, прооперованих за запропонованими нами
методиками (основна група), становили 115-130% від нормативних величин, що
достовірно вище, ніж у пацієнтів після застосування загальноприйнятої
методики (група порівняння) (80-95%). Через 6 місяців ці показники у хворих
основної групи залишались на рівні 120-130%, а в групі порівняння зростали до
90-115%.
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Встановлено більш швидке відновлення фізіологічних функцій порожнини
носа у пацієнтів без формування назосептального клаптя та без резекції
внутрішньоносових структур порівняно з пацієнтами, в яких формувався
назосептальний клапоть з резекцією внутрішньоносових структур.
Отримані результати допомагають оцінити стан носового дихання та
динаміку його відновлення у пацієнтів після видалення доброякісних
новоутворень селярно-хіазмальної ділянки.
Практичне значення отриманих результатів.
Вперше застосовано методику ендоскопічного ендоназального доступу зі
збереженням

внутрішньоносових

структур

та

слизової

оболонки

сфеноетмоїдального закутку при назальній фазі видалення доброякісних
новоутворень селярно-хіазмальної ділянки.
Застосування інфільтраційної анестезії передньої стінки основної пазухи
дозволяє зменшити інтраопераційну кровоточивість і, відповідно, покращити
візуалізацію

протягом

ендоскопічному

назальної

ендоназальному

фази

хірургічного

втручання

транссфеноїдальному

при

видаленню

новоутворень селярно-хіазмальної ділянки.
Отримані результати наукової роботи, які можуть бути впроваджені в
лікувальний

процес

та

обґрунтовують

необхідність

спостереження

оториноларингологом на всіх етапах лікування пацієнтів.
Впровадження результатів дослідження в практику
Результати дисертаційного дослідження впроваджено в лікувальнодіагностичну роботу відділу запальних захворювань ЛОР-органів ДУ «Інститут
оториноларингології ім проф. О.С. Коломійченка НАМН України» та
Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України.
Особистий внесок здобувача
Вибір теми наукового дослідження, планування роботи, постановка мети,
завдань

дослідження,

аналіз

та

обговорення

одержаних

результатів

дослідження були здійснені дисертантом разом з науковим керівником роботи.
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Автором самостійно проведено повне обстеження та післяопераційне
спостереження 129 хворих з доброякісними новоутвореннями селярнохіазмальної ділянки. Автор брала участь в хірургічному лікуванні новоутворень
селярно-хіазмальної ділянки, самостійно здійснюючи назальний етап операції, а
при переході на інші етапи здійснювала ендоскопічну відеоасистенцію
нейрохірургу.
Автором розроблено та обґрунтовано можливість збереження внутрішньо
носових структур та слизової оболонки передньої стінки клиновидної пазухи та
сфеноетмоїдального закутку.
Особисто проведено патентно-інформаційний пошук, аналіз літератури за
темою дисертації, статистичну обробку матеріалу, аналіз та наукову
інтерпретацію

отриманих

даних,

розроблено

висновки

та

практичні

рекомендації, підготовлено матеріали для публікацій у фаховій періодичній
науковій літературі, написано всі розділи дисертації та автореферат.
Апробація результатів роботи
Основні положення дисертаційної роботи представлено на Щорічних
традиційних весняних конференціях Українського наукового медичного
товариства лікарів-отоларингологів (м. Львів, 2015, м. Одеса, 2016, м.
Запоріжжя, 2017, м. Одеса 2018 рр.); Щорічній традиційній осінній конференції
Українського наукового медичного товариства лікарів-отоларингологів (2017);
3rd Congress of European ORL-HNS (7-11 червня 2015 р., Прага, Чехія); The
European Rhinologic Society Congress (3-7 липня 2016 р., Стокгольм, Швеція);
спільній

конференції

нейрохірургів

і

оториноларингологів

«Актуальні

проблеми нейрохірургії і оториноларингології‖ (5 жовтня 2016 р., м. Київ); 4 th
Congress of European ORL-HNS (2017 р.); 6th Bulgarian-Italian Rhinology
Friendship Meeting (1-3 грудня 2017 р.,м. Софія, Болгарія); 27th Congress of tht
European rhinologic society (22-26 квітня 2018 р., Лондон, Англія); 8th World
Congress of Endoscopic Surgery of Paranasal Sinuses, Skull Base, Brain&spine (5-8
липня 2018 р., м. Барселона, Іспанія); міжнародній науково-практичній
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конференції молодих вчених, присвяченій 25-річчю від дня заснування НАМН
України (м. Київ, 2018).
Результати роботи були представлені на конкурсі молодих вчених на
Щорічній традиційній весняній конференції Українського наукового медичного
товариства лікарів-оториноларингологів «Фармакотерапія та хірургічні методи
лікування захворювань лор-органів у дорослих та дітей»,15-16 травня 2017 р. м.
Запоріжжя, де робота посіла перше місце.
Також, результати роботи були представлені на конкурсі молодих вчених
в рамках Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених,
присвяченої 25-річчю від дня заснування НАМН України. М. Київ,(секція
«Голова та шия») 2018, що відбулася 23 березня 2018 року в м. Київ, де робота
посіла друге місце.
Публікації
За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 15 наукових праць, з
яких 4 статті надруковано в спеціалізованих фахових виданнях, які входять до
міжнародних наукометричних баз (1 – в іноземному спеціалізованому
фаховому журналі), 1 – у фаховому виданні, затвердженому МОН України; 7
тез з’їздів, конгресів та конференцій, 2 патенти на винахід.
У роботах, виконаних у співавторстві, ідея й основні положення належать
дисертантові.
Структура дисертації
Дисертацію

викладено

державною

мовою

на

216

сторінках

машинописного тексту. Робота складається з титульного аркуша, анотації,
змісту, переліку умовних скорочень, вступу, огляду літератури, матеріалів і
методів дослідження, 3 розділів, що відображають результати власних
досліджень автора, аналіз й узагальнення одержаних результатів, висновків,
практичних рекомендацій та списку 204 використаних літературних джерел (78
з них кирилицею та 126 латиницею). Роботу ілюстровано 22 таблицями і 56
рисунками.
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РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1 Хірургічна анатомія селярно-хіазмальної ділянки (СХД)
Хірургія основи черепа в зв'язку зі складною анатомією даної ділянки,
включаючи

життєво-важливі

судинно-нервові

пучки

та

ускладненою

візуалізацією та різноманітністю доступів до неї є об'єктом співпраці фахівців
різних суміжних хірургічних спеціальностей, таких як оториноларингологія,
офтальмологія, нейрохірургія, хірургія голови та шиї та багато інших [79,102].
Розглядаючи анатомію основи черепа, зокрема селярно-хіазмальної
ділянки, перш за все зоною інтересу лікаря оториноларинголога є основна
кістка. Як відомо, тіло основної (клиновидної) кістки безпосередньо контактує
з носовою порожниною знизу та гіпофізом зверху, зумовлюючи той факт, що
транссфеноїдальні доступи є доступами вибору при хірургічному лікуванні
новоутворень гіпофізу. Значно меншу частку становлять транскраніальні
доступи до вказаної ділянки.
Взаємозв'язок основної кістки з нервовими структурами є найбільшим
порівняно з будь якою іншою кісткою: нюхові шляхи, пряма борозна, задня
частина лобних доль; міст і середній мозок, що розташовані позаду клівальної
частини; зорове перехрестя (chiasma) розташовується позаду хіазмальної
борозни; шість пар черепно-мозкових нервів щільно пов'язані з основною
кісткою. Усі виходи з черепа через canalis opticus, fissura orbitalis superior,
foramen rotundum чи foramen ovale розташовані в основній кістці. Клиновидна
кістка межує з багатьма важливими артеріальними та венозними структурами: в
жолобках сонних артерій по обидва боки тіла кістки проходять внутрішні сонні
артерії, базилярна артерія проходить вздовж задньої частини кістки, коло
Вілліса розташоване навколо центральної частини; також середня церебральна
артерія розташована паралельно до крилоподібного гребеня малого крила
основної кістки. Кавернозний синус прилягає до основної кістки, а
міжкавернозні зв'язуючі синуси проходять вздовж стінок ямки гіпофіза та
спинки сідла [12,19,157].
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Знання хірургічної анатомії основної пазухи відіграє важливу роль в
хірургії основи черепа та селярно-хіазмальної ділянки. Трансназальне
розкриття клиновидної пазухи є самим розповсюдженим втручанням, що
виконується отоларингологами і нейрохірургами.
Клиновидні пазухи (sinus sphenoidalis) – парні, розташовані в тілі
клиновидної кістки. Розвиток клиновидних пазух починається між третім і
четвертим місяцем внутрішньоутробного розвитку шляхом інвагінації слизової
оболонки порожнини носа в задню частину хрящової носової капсули[86,19,66].
Після народження і до 3 років основна пазуха представляє собою заглиблення в
сфеноетмоїдальному закутку. Пневматизація основної пазухи починається в 3
роки, поширюючись в бік турецького сідла. Величина пазух доволі варіабельна
(3-4 см3). Кожна пазуха має 4 стінки. Передня стінка пазухи розташована біля
дорзального кінця загального носового ходу, трохи медіальніше заднього краю
середньої носової раковини, яка частково цю стінку закриває. Складається з
двох частин: решітчастої і носової. Решітчаста або верхня частина передньої
стінки відповідає заднім коміркам решітчастого лабіринту. Передня стінка
найтонша і плавно переходить в нижню стінку і повернена в порожнину носа.
При проведенні транссфеноїдальних доступів важливо, що на передній стінці
відсутні важливі структури, за виключенням розташованих в ділянці її дна
гілок крилопіднебінної артерії[19,149,159]. Латеральні стінки пазухи межують з
судинно-нервовими пучками, що лежать по бокам турецького сідла і в
безпосередній близькості до основи черепа. Ці стінки доходять до зорового
нерва, а в окремих випадках можуть і поглинати його[125,66]. На бічній стінці
клиновидної пазухи можна побачити різні вип'ячення. Найбільш важливими з
яких є канал сонної артерії і канал зорового нерва. Внутрішня сонна артерія є
наймедіальніше розташованою структурою в кавернозному синусі і впирається
в бічну поверхню клиноподібної кістки. Її вип'ячення в основній пазусі варіює
від фокальної випуклості до S-подібного підвищення, що відповідає повному
відрізку інтракавернозної частини сонної артерії ( від задньонижньої до
задньоверхньої). В деяких випадках можуть бути присутні дегісценції
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кісткового каналу сонної артерії, які частково візуалізуються на КТ
знімках[176]. Канал зорового нерва розташований в задньоверхньому куті між
латеральною, задньою і верхньою стінками пазухи, горизонтально перетинаючи
канал сонної артерії ззовні досередини. При розвиненій пневматизації основної
пазухи вище і нижче каналу зорового нерва формується супраоптичний і
інфраоптичний закутки (оптикокаротидний закуток). Інфраоптичний закуток
лежить між каналом зорового нерва зверху і каналом сонної артерії знизу і
може інколи поширюватися на передній клиновидний відросток. Канали двох
інших нервів проходять вздовж латеральної стінки основної пазухи, нижче
рівня каналу сонної артерії: вище – друга гілка трійчастого нерва через foramen
roduntum, нижче – відієвий нерв через canalis pterygoideus. У деяких пацієнтів
при КТ скануванні ці нерви легко визначаються, ідентифікуючись по
верхньому і нижньому краю воріт однойменної латеральної кишені в широко
пневматизованій основній пазусі [26,86,185].
Задня стінка пазухи розташована переважно фронтально. При великих
розмірах пазухи ця стінка може мати товщину менше 1 мм, що підвищує
небезпеку її пошкодження при хірургічних втручаннях. Верхня стінка
складається з компактної кістки і є дном турецького сідла, в якому
розташований гіпофіз і перехрестя зорового нерва. Дах клиновидної пазухи
косо спускається вниз і дозаду, і має помітний виступ стінки під гіпофізом.
Нижня стінка найтовща (12 мм), і складає склепіння носової частини
глотки[20].
Дві пазухи зазвичай розвиваються асиметрично, розділені міжпазушною
кістковою перетинкою. В деяких випадках ця перетинка йде по серединній лінії
і може мати додаткову задню перемичку, яка сполучається з кістковим каналом
сонної артерії в ділянці латеральної стінки основної пазухи. З цієї причини
потрібно бути обережним при видаленні перетинки в таких випадках, оскільки
можливе пошкодження каналу і як наслідок – розрив внутрішньої сонної
артерії. Міжпазушна перетинка розмежовує пазухи на дві окремі порожнини,
кожна з яких має свій вивідний отвір, що веде в загальний носовий хід
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(сфеноетмоїдальна

кишеня).

Міжпазушна

перетинка

рідко

лежить

по

серединній лінії і часто розташована не строго сагітально[19,66,157,177]. Ці
дані

мають

велике

транссфеноїдального

значення

доступу,

і

для

проведення

детально

вивчаються

ендоскопічного
хірургом

перед

проведенням хірургічного втручання.
Крім того велике значення мають клиновидні кишені (закутки), що
простягаються латерально і донизу. Пневматизація основних пазух може
переходити на передні і задні клиновидні відростки, а також на задні відділи
носової перетинки, лемеша (рис.1).
В залежності від ступеню пневматизації клиноподібна пазуха поділяється
на 3 типи (Hamberger et al., 1961):
1. Конхальний: ділянка під турецьким сідлом представляє собою тверду
кістку без пневматизації.
2. Преселярний: основна кістка пневматизована до рівня фронтальної
площини турецького сідла, не виходячи за його межі.
3. Селярний: найпоширеніший тип - пневматизація поширюється на всю
клиновидну кістку[12,177]
Згідно інших даних, пневматизація основної пазухи поділяється на 4 типи
–

конхальний,

преселярний,

селярний

та постселярний.

За

частотою

розповсюдження – 4,7%, 4,7%, 25% та 65%, відповідно. Відповідно до цього,
об’єм основної варіює від 0,5 мл до 30 мл [56].

Рис. 1.1. Різні види пневматизації клиновидної пазухи і основної кістки[86, 19].
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Тип пневматизації клиновидної пазухи має велике значення для
визначення способу доступу до селярно- хіазмальної ділянки та об'єму
хірургічного втручання[2,25].
Хіазмально-селярною ділянкою називається анатомічна зона, що
включає ділянку клиновидної кістки між передніми схиленими відростками і
спинкою турецького сідла. В цій ділянці розрізняють внутрішні отвори зорових
каналів,

площадку

основної

кістки

з

горбиком

турецького

сідла,

передперехресну борозну, турецьке сідло, що містить гіпофіз, спинку
турецького

сідла.

Доверху

від

вказаних

утворень

розташована

субарахноїдальна цистерна перехрестя зорових нервів, що містить власне
перехрестя, кінцеві відділи зорових нервів і початкові відділи зорових трактів,
яка обмежена ззаду мембраною Лілієквіста. Над нею розташована воронка
гіпофіза і сосочкові тіла. Ззовні область обмежена цистернами сонних артерій і
медіальними стінками кавернозних синусів[35,51].
В зв'язку з такою складною будовою новоутворення хіазмально-селярної
ділянки представлені групою різнорідних за походженням, патогенезу,
клінічним проявам і біологічним властивостям пухлин [30, 58]. Більшу частину
з них становлять ураження гіпофіза.
Розташований в турецькому сідлі, гіпофіз знаходиться на верхній
інтракраніальній поверхні тіла основної кістки. Ямка турецького сідла
обмежена спереду поперечним валиком – горбиком турецького сідла, ззаду –
спинкою турецького сідла. По обом бокам горбика турецького сідла
розташовані передні клиновидні відростки, що є продовженням малих крил
основної кістки. Верхні бокові ділянки спинки сідла вип'ячуються вперед,
утворюючи задні крилоподібні відростки. Досередини від клиновидних
відростків знаходяться отвори, що пропускають зорові нерви в порожнину
черепа. Між зоровими отворами розташовується хіазмальна борозна [62,122].
Гіпофіз більшого розміру у жінок. У жінок верхній край опуклий, на
відміну від чоловіків, де він зазвичай ввігнутий. Розмір гіпофіза варіює в
залежності від віку і статі: 6 мм у дітей, 8 мм – у чоловіків і жінок в період
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менопаузи, 10 мм – у жінок фертильного віку і збільшується до 12 мм у жінок в
період лактації [35,62].
Стебло гіпофіза – це вертикально орієнтована структура, що сполучає
гіпофіз з мозком. Стебло тонше в ділянці дна і товстіше на верхівці.
Ембріологічно воно теж розвивається з епітелію кишені Ратке, тому, як
наслідок, при ураженні гіпофізу також може залучатися і стебло [133, 35].
Гіпофіз оточений трьома оболонками. Внутрішня оболонка утворює
його капсулу, середня являється судинним шаром, що включає венозні
сплетення; третя – зовнішня оболонка прилягає до кісткових стінок турецького
сідла і представляє собою зовнішній листок твердої мозкової оболонки[35].
Вплив на зорові шляхи може залежати не тільки від розмірів і напрямку росту
пухлини, але також від анатомічних особливостей будови і розташування
хіазми, турецького сідла, будови його діафрагми і розташування великих судин,
які проходять в цій ділянці[129,174].
Форма

турецького

сідла,

як

встановлено

анатомічними

і

рентгенологічними дослідженнями, буває різною. Сідло може бути глибоке з
високою спинкою і мілке. При мілкому сідлі з широким входом створюються
умови для росту пухлини гіпофіза в будь якому напрямку; при глибокому сідлі
і нахиленою спинкою вперед створюються більш сприятливі умови для росту
пухлини вперед.
Основна пазуха: розмір і розташування пазухи основної кістки також
здійснюють вплив на напрямок росту пухлини. Якщо пазуха розташована в
передній частині основної кістки, під дном сідла, то сідло тонке і при щільній
діафрагмі остання буде здійснювати більший опір пухлині, ніж тонке дно
турецького сідла. Ці умови більше сприяють напрямку росту пухлини вниз.
Якщо ж пазуха основної кістки розташована в задній частині клиновидної
кістки, то ріст пухлини гіпофіза вниз мало ймовірний[61,66].
Діафрагма турецького сідла в центрі має отвір, через який проходить
ніжка гіпофіза. Величина отвору в діафрагмі коливається від 2 до 11 мм. В
окремих випадках діафрагма має вид тонкого обідка по периферії. Сам отвір в
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діафрагмі може бути витягнутий або в сагітальному, або в поперечному
напрямку. Діафрагма може мати декілька отворів. Чим більше отворів в
діафрагмі,

тим

умови

росту

пухлини

гіпофіза

доверху

більш

сприятливі[62,79,157].
Простір між діафрагмою і нижньою поверхнею хіазми представляє
собою одну з базальних цистерн, що називається цистерною перехрестя.
Глибина цієї цистерни залежить як від положення діафрагми, так і від
положення хіазми, яка може займати то горизонтальне положення, то більш
високе

косе

положення.

В

загальному глибина цистерни

перехрестя

коливається від 2 до 10 мм. При глибокій цистерні перехрестя безсимптомний
період при зростаючій з сідла пухлині довший[61,108].
Класифікація положення хіазми за Schaeffer[35]:
•

При першому (передньому) положенні хіазма частково розташована

в хіазмальній борозні. Це положення зустрічається в 5% випадків;
•

При другому положенні вся хіазма розташована над діафрагмою

сідла. Зустрічається в 12% випадків;
•

При

третьому положенні,

хоча

хіазма

і

розташована

над

діафрагмою сідла, але частина її заходить на спинку сідла. Таке положення
хіазми відмічено автором в 79% випадків;
•

При четвертому (задньому) положенні хіазма розташована на

спинці сідла (4% випадків).
На відміну від класифікації Schaeffer, С.С. Брюсова (1941) більш
детально описує переднє положення хіазми, розбиваючи його на 2 самостійні
положення. Хіазма може розташовуватися над сідлом на різній висоті. В
залежності від того, лежить хіазма в площині planum sphenoidale вище чи нижче
останньої, виділяють верхнє, нижнє і середнє положення хіазми[35].
Різна висота розташування перехрестя зорових нервів буде мати велике
значення в швидкості розвитку дефектів поля зору при пухлинах, які ростуть з
сідла, так як при низькому положенні перехрестя зорових нервів строк появи
зорових порушень буде відносно меншим, ніж при високому.

35

Сама величина хіазми теж не стала. Передньо-задній розмір хіазми
коливається в межах від 4,5 до 11,0 мм (в середньому – 7,32 мм), ширина хіазми
– від 11 до 18 мм (в середньому – 13,13 мм). В залежності від положення хіазми
і її розмірів довжина внутрішньочерепних відрізків зорових нервів різна. Вона
може коливатися від 5 до 14 мм (за С.С. Брюсовою) і від 4 до 13 мм (за
Schaeffer) [34,60].
Продовження зовнішнього і внутрішнього листків твердої мозкової
оболонки формує кавернозні синуси, що розташовуються по обидва боки
турецького сідла.
Білатеральні кавернозні синуси продовжуються від кам'янистої частини
скроневої

кістки

до

орбіти

і

вміщують

черепно-мозкові

нерви

III

(oculomotorius), IV (trochlearis), VІ (очна гілка трійчастого нерва), V2
(Верхньощелепна гілка трійчастого нерва) і VI (abducens). Кавернозні синуси
сполучаються між собою через передній і задній міжкавернозні синуси. Нерви,
що роходять в кавернозному синусі прилягають до зовнішньої стінки
кавернозного синуса і мають свою власну сполучно-тканинну оболонку. Вони
знаходяться всередині синуса, але поза просвітом венозної пазухи. Окорухові
нерви розташовуються в пазусі в строгій послідовності (зверху вниз):
окоруховий нерв, блоковий, перша гілка трійчастого нерва, до медіальної
поверхні якого прилягає відвідний нерв [93,79].
Кавернозний сегмент внутрішніх сонних артерій і їх менінгогіпофізарні
стовбури прямують через ці парні дураперіостальні простори. Найбільш
медіально розташована структура в кавернозному синусі є сонна артерія і VI
пара черепно-мозкових нервів. сонна артерія[90]. Вона проходить через основу
черепа та має форму букви S при боковому огляді. Краніальний сегмент до
кавернозних синусів називається – супракавернозним сегментом. Тут артерія
віддає передню мозкову артерію, яка прямує до зорового перехрестя і середню
мозкову артерію, що йде латеральніше. Тут можливі аневризми та ектазії.
Інколи сонна артерія розташована медіальніше, і може займати серединне
положення [78,165].
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Нижньощелепна

гілка

трійчастого

нерва

знаходиться

зовні

від

кавернозного синусу і виходить через foramen ovale вертикально, проходячи під
порожниною Меккеля. Білатеральні порожнини (печери) Меккеля розташовані
нижньолатерально

від

кавернозних

синусів.

Над

селярною

ділянкою

розташовані супраселярні цистерни. Декілька критичних структур перетинають
цю область, включаючи коло Вілліса, зорові нерви, зорове перехрестя,
гіпоталамус, воронка гіпофіза і інфундібулярний та супрахіазматичні закутки
третього шлуночка [66,133,176].
Новоутворення

селярно-хіазмальної

ділянки

представлені

групою

різнорідних за походженням, патогенезом, клінічним проявам і біологічним
властивостям пухлин [30,174].
Головний біль у пацієнтів з даними ураженнями виникає при залученні в
процес твердої мозкової оболонки турецького сідла, її розтягнення, інвазії, а
також при розтягненні твердої оболонки діафрагми сідла.
Зорові порушення пов'язані компресією хіазми зорових нервів і з
наступною низхідною атрофією зорових нервів. Значно рідше зорові
порушення виникають при розвитку застійних дисків зорових нервів при
блокаді лікворних шляхів і внутрішньочерепній гіпертензії. Зорові порушення
представлені некорегованим зниженням гостроти зору, зміною полів зору з
бітемпоральною геміанопсією (за рахунок компремірованих перехрещуваних
волокон зорових нервів на рівні хіазми), з розвитком в наступному «тунельного
зору», аж до сліпоти.
Масивний супраселярний ріст пухлини може викликати оклюзійну
гідроцефалію, що проявляється оклюзійним кризом, можливі зорові порушення
(застійні диски зорових нервів при внутрішньочерепній гіпертензії).
Розповсюдження

(інвазія)

новоутворення

гіпофізу

латерально

в

структури кавернозного синусу може викликати окорухові порушення від
легкої диплопії до офтальмоплегії, в зв'язку з розташуванням в ньому вище
названих черепно-мозкових нервів іпсілатеральної сторони. Також клінічно
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може виявлятися ураження трійчастого нерва у вигляді болю в ділянці обличчя
(при подразненні) чи, в майбутньому, у вигляді анестезії в зоні його іннервації.
Виражений латеральний ріст новоутворення в паренхіму медіальних
відділів скроневої долі може спровокувати виникнення судомного синдрому.
Супраселярний ріст аденоми гіпофіза може спровокувати компресію
стебла гіпофіза, тим самим порушуючи гіпоталамічну інгібіцію секреції
пролактину. Цей «ефект стебла гіпофіза» підвищує рівень пролактину в
сироватці крові, маскуючись під пролактиному. Вторинно підвищений рівень
стебла гіпофіза, викликаний «ефектом стебла гіпофіза», зазвичай невеликий і не
перевищує 150 ng/ml [61,79].
Провівши оцінку анатомічних особливостей даної ділянки та близьке
розташування життєво важливих структур, усвідомлювали необхідність
командної роботи оториноларинголога та нейрохірурга та складність вибору
способу доступу при наявності уражень СХД.

Відповідно внаслідок

анатомічних особливостей стала зрозуміла різноманітність клінічних проявів,
та можливість виникнення різних інтра- та післяопераційних ускладнень.

1.2 Доброякісні
ділянки

об’ємні

новоутворення

селярно-хіазмальної

Об'ємні утворення гіпофізарно-гіпоталамічної ділянки чи, як в останні
десятиліття називають «селярно-хіазмальної ділянки», складають від 12 до 30%
від всіх внутрішньочерепних утворень[116]. Найбільш часто в хіазмальноселярній ділянці зустрічаються об'ємні утворення, розташовані в проекції
гіпофіза і супраселярної цистерни. Пухлини селярно-хіазмальної ділянки
вражають переважно людей працездатного віку. Розташування пухлини в
безпосередній близькості до зорових нервів і хіазми, утворень дна ІІІ шлуночка,
а також до внутрішніх сонних артерій і їх магістральних гілок обумовлюють
клінічну картину захворювання і виключну складність хірургічного лікування
цих хворих. Розвиток погіршення зорових функцій, а також ендокринних
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порушень

є

основними

причинами

зниження

працездатності[45,167].

Залишається доволі значною кількість ускладнень при пухлинах цієї
локалізації[95,141]. Через повільний ріст і доброякісний перебіг, пухлини
хіазмально-селярної ділянки часто діагностуються лише при досягненні ними
значних розмірів [5]. Основна маса цих новоутворень представлена аденомами
гіпофіза і краніофарингіомами[1].
Найбільш розповсюдженими серед новоутворень хіазмально-селярної
ділянки є аденоми гіпофіза, доля яких складає від 4 до 17,8% всіх пухлин
головного мозку [57]. За даними інших авторів, аденоми гіпофіза складають від
6,7 до 18% серед первинних пухлин головного мозку [5].
Аденоми гіпофіза займають третє місце по частоті серед всіх первинних
інтракраніальних пухлин (після гліом і менінгіом), що складає, за даними
різних авторів, від 7,3% до 18%[85,100,108,128,162]. Найбільш часто
захворювання спостерігається у осіб молодого і працездатного віку[31,128].
Розповсюдженість гормонально активних аденом складає до 20 на
1000000 населення, з щорічним виявленням 2 випадки на 1000000. В структурі
всіх аденом гіпофіза, за даними різних авторів, – до 70-90 випадків на 1000000.
Співвідношення чоловіків і жінок в групі неактивних аденом рівне.
Захворюваність аденомами гіпофіза збільшується з віком [61,129].
Аденоми гіпофізу – це доброякісні новоутворення, що виникають з
клітин аденогіпофіза. Аденоми становлять більшість (80%) уражень гіпофіза.
Більший відсоток з них (приблизно 75%) є функціональними, в результаті
виникають ендокринні порушення[1]. Гіперпролактинемія є найбільш частою
маніфестацією. Можуть клінічно не проявлятися, і бути випадковою знахідкою
на МРТ, що виконувалося з інших причин. 10% аденом можуть мати
крововилив, інфаркт чи некротичні чи кістозні зміни.
Типи аденом:
- пролактинома 30-40%;
- нефункціональна аденома – 25%:
• GH 20%;
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• АКТГ 10%;
• ФСГ/ЛГ 10%;
• PRL-GH 5%;
• Mixed, TSH 1-5%.
Дисфункція гіпофізу спостерігається в 75% від усіх об'ємних утворень
селярно-параселярної ділянки[167]. Клінічні прояви аденом пов'язані з
розвитком або ендокриннообмінних (акромегалія, хвороба Іценко-Кушинга,
статеві порушення), або нейроофтальмологічних (зміна полів зору, атрофія
зорових нервів через здавлення хіазми) порушень. Визначення рівня гормонів
гіпофіза являється важливим тестом в постановці діагнозу аденоми гіпофізу,
встановленні гормональної активності пухлини, а також для контроля
адекватності

медикаментозного

лікування

і

визначення

радикальності

хірургічного лікування аденом гіпофізу. Рівень вмісту гіпофізарних гормонів до
початку лікування також являється прогностичним фактором. Наявність
об'ємного утворення селярної ділянки з ознаками гормональної активності
вказує на пухлину гіпофіза [87].
За розмірами всі аденоми гіпофіза прийнято розділяти на мікроаденоми
– розмірами до 10 мм, і макроаденоми – більше 10 мм. За топографічним
розташуванням і розповсюдженням аденоми поділяють [54,129]:
- з ендоселярним ростом;
- з екстраселярним ростом (біля 50% всіх пухлин) (супраселярним;
параселярним; ретроселярним; антеселярним; інфраселярним).
В 40% випадків пухлини розташовуються інтраселярно, в 60% –
супраселярно[46,167].
При мікроаденомах важливий в основному тільки факт їх виявлення,
тобто безпосередньо діагностика, оскільки вони не виходять за межі гіпофізу.
При макроаденомах, які розповсюджуються і за межі нормально розташованого
гіпофіза, в більшості випадків необхідно проводити також і диференційну
діагностику з іншими новоутвореннями. При цьому частина макроаденом має в
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тій чи іншій мірі виражений кістозний компонент, що утруднює проведення
диференційної діагностики з іншими новоутвореннями [104].
Макроаденоми – це аденоми розміром більш ніж 10 мм. Макроаденоми
гіпофізу становлять приблизно 35-50% виявлених аденом [45,188]. Це, як
правило, м'якотканинні, солідні новоутворення, часто з ділянками некрозу чи
крововиливів[61,188]. Через те, що вони м'якотканинні, вони зазвичай
проникають через діафрагму сідла, набуваючи вигляду «сніговика» на МРТ
зображеннях. Ця ознака та розширення турецького сідла дають змогу
відрізнити макроаденому гіпофіза від менінгіоми[133,149].
В структурі всіх аденом гіпофіза найбільш часто зустрічаються
пролактиноми і гормонально неактивні пухлини гіпофіза (приблизно по 35%),
соматотропіноми і адренокортикотропні-продукуючі пухлини складають 1015% всіх аденом, тиреотропно продукуюча пухлина зустрічається вкрай рідко
[61, 108,129,188].
Аденоми можуть проростати латеральніше аденогіпофіза, виходячи за
межі сідла і проникати в прилеглий кавернозний синус. 5-10% усіх аденом
гіпофіза проростають в кавернозний синус. Рівень пролактину більше 1000
ng/mL корелює з інвазією в кавернозний синус [48,90,133]. Це слід враховувати
при виборі способу доступу та оснащення при плануванні хірургічного
втручання.
Knosp-Steiner класифікація в залежності від параселярного проростання в
кавернозний синус:

Рис.1.2. 0 ст. поширення латерально за класифікацією Knosp-Steiner

41

Рис.1.3. 1 ст. поширення латерально за класифікацією Knosp-Steiner

Рис.1.4. 2ст поширення латерально за класифікацією Knosp-Steiner

Рис.1.5. 3-й ст. поширення латерально за класифікацією Knosp-Steiner.

Рис. 1.6. 4-й ст. поширення латерально за класифікацією Knosp-Steiner.
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При прониканні в кавернозний синус збільшується захворюваність і
смертність

пов'язана

рецидиву,можлива

з

потреба

оперативним
в

ад'ювантній

втручанням,
хіміотерапії

більший
чи

ризик

радіотерапії

[64,128,149].
Крім аденом, спостерігалися новоутворення іншої природи - кіста щілини
Ратке. Кісти заповнені рідиною і мають дуже тонкі стінки, завтовшки 1-2 шари
клітин. Ці стінки можуть вміщувати клітини, які секретують рідину, яка
дозволяє кісті рости і стискувати прилеглі структури[129,174]. На МРТ
непідсилених зображеннях дає високий сигнал інтенсивності.
Краніофарингіома - бере початок з епітеліальних клітин, що залишилися
від підлягаючого інволюції краніофарингіального канала (протоки Ратке).
Зустрічається в 10% новоутворень селярно-хіазмальної ділянки, або 2,1% до
4,6% всіх пухлин головного мозку [62,179]. Технічно – це доброякісна пухлина,
але на відміну від кісти щілини Ратке, вона має щільні стінки і є локально
інвазивною. Ростуть краніофарингіоми повільно і експансивно, поступово
здавлюючи сусідні структури: гіпоталамус, гіпофіз, зорове перехрестя, ІІІ
шлуночок, міжшлуночкові отвори Монро (в останньому випадку можуть
призводити до оклюзивної гідроцефалії) [104, 128]. Макроскопічно це складна
маса з множинними вузлами на основі мозку, що може вміщувати скупчення
холестерину і кальцифікати. Часто її неможливо повністю видалити [91,176]. У
дорослих зустрічаються рідко, але пік захворювання відповідає віковій групі
50-60 років [60, 129].
В класифікації краніофарингіом виділяють ендосупраселярні, стебельні
(супраселярні), вентрикулярні(інфундибулярні) і гіганські краніофарингіоми.
Більшість включають обидві інтра- і супраселярні частини (70% випадків)
[108,129].
Краніофарингіоми можуть спричинювати порушення зору, ендокринні
порушення, дефіцит моторики і підвищувати внутрішньочерепний тиск.
Основні гістологічні підтипи – адамантиноматозний і плоскоклітинний
папілярний. Адамантиноматозні частіше зустрічаються при супраселярній
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локалізації у дітей. Вони переважно кістозні, з ділянками кальцифікації і
схильні до рецидивування. Плоскоклітинні папілярні частіше виникають в
дорослих. и [20,176, 43].
Менінгіома є найбільш поширеною інтракраніальною пухлиною в
дорослих, і в 20% вражає основу черепа. Менінгіоми пагорбка турецького сідла
становлять від 7 до 9% всіх менінгіом головного мозку і до 3% всіх
внутрішньочерепних пухлин [5,85,108]. Менінгіоми майже завжди солідні
новоутворення, інколи з кістою на краю. Можуть відтискати павутинну
оболонку [176]. Менінгіоми даної ділянки утворюються з горбка турецького
сідла, переднього клиновидного відростка, діафрагми сідла, площадки основної
кістки і верхньої ділянки ската [129]. Менінгіоми цієї ділянки можуть
звужувати внутрішню сонну артерію [51].
Судинні ураження, такі як аневризми і сонно-каротидна фістула
візуалізуються в проекції кавернозного синусу. Аневризми можуть здавлювати
інтракавернозні внутрішньочерепні нерви. Розрив аневризми кавернозного
сегменту

сонної

артерії

може

спричинити

появу

кавернозно-сонної

фістули[61,108].
Гліоми зорових нервів зустрічаються майже виключно в дитячому і
підлітковому віці [129,108,162]. Гліоми можуть уражати будь яку частину
мозку, зокрема і зорове перехрестя, особливо в пацієнтів з нейрофіброматозом
1 типу. Хіазматичні і гіпоталамічні гліоми виявляються переважно в першій
декаді життя і 20-50% пацієнтів мають нейрофіброматоз І типу[133].
Гамартроми

–

маси

з диспластичної

тканини,

що

виявляються

здебільшого в дітей раннього віку. Найчастіша локалізація – дно третього
шлуночка. Є умовно доброякісними через небезпечну локалізацію[86,108].
Гермінома – внутрішньочерепна пухлина зародкових клітин, що
діагностується в дітей і підлітків. Типова локалізація – дно ІІІ шлуночка[108].
Хондроми найбільш часто уражають схил (clivus). Хондроми найчастіше
трапляються по середній лінії, тоді як хондросаркоми частіше розташовані
латеральніше серединної лінії [177].
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Слід пам'ятати, що мукоцелє основної пазухи може продовжуватися в
супраселярні цистерни, імітуючи об'ємне новоутворення. Бактеріальні та
грибкові запальні процеси в основній пазусі також можуть поширюватися
інтракраніально[159,177].
Розуміючи

специфіку

проявів,

росту,

поширення

та

структури

доброякісних новоутворень СХД слід планувати хірургічне втручання, крок за
кроком з можливістю передбачення тактики ведення пацієнта інтраопераційно
та в післяопераційному періоді та можливістю попередження різноманітних
ускладнень, як протягом хірургічного втручання, так і в післяопераційному
періоді.

1.3

Впровадження

ендоскопічних

ендоназальних

доступів

в

оториноларингології та хірургії голови та шиї
Для розуміння розвитку ендоскопічної хірургії слід пам'ятати, що перші
ендоскопічні дослідження порожнистих органів виникають протягом 19
століття. Німецький лікар Philipp Bozzini (1773-1809) вважається винахідником
першого ендоскопа, який він назвав ―Lichtleiter‖. Останній був дуже складний
для використання і болючий для пацієнтів[31,185]. Jean Desormeaux (18151894),

відомий

французький

уролог,

вдосконалив

Lichtleiter

Боззіні,

використавши всі досягнення, здійснені протягом другої половини 19 століття в
області освітлення (Castelnuovo et al., 2010a; Leger, 2004). Оптичні лінзи
призвели до оптимізації і удосконалення маневреності. Ендоскопи головним
чином використовувалися урологами, такими як Max Nitze (1848-1906) (Herr,
2006; Litynski, 1999; Rathert, 1967). Парадоксально, але першу шлуночкову
нейроендоскопію

з

катетеризацією

хороїдального

сплетення

виконано

американським урологом – Victor Darwin Lespinasse (1878-1946) (Grant JA,
1996)[24,83,100]. Численні вдосконалення оптичних систем протягом першої
половини ХХ століття призвела до модернізації ендоскопічних маніпуляцій. В
кінці минулого століття почала розвиватися ендоскопічна ендоназальна
хірургія основи черепа [83,185].
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Ендоскопічні хірурги, такі як Messerklinger, Draf і Stammberger розвинули
дану ендоскопічну методику в лікуванні хвороб навколоносових пазух. (Draf,
1973; Reuter, 2000; Wigand, 1981). Засновником сучасної ендоскопічної
ринохірургії, як дуже молодої і перспективної спеціальності, є проф.
Messerklinger (Австрія, м. Грац)[27,132]. Він на основі ендоскопічних
досліджень

порожнини

носа

доказав,

що

більшість

захворювань

навколоносових пазух мають риногенну етіологію (Messerklinger W., 1978;
Stammberger H., 1986) [68,132,144].
Покращення діагностики шляхом застосування комп'ютерної томографії
призвело до різкого зростання діагностики захворювань основної пазухи та
селярної ділянки[78,79,133,149]. Роль комп'ютерної томографії в діагностиці
патологічних

утворень

селярно-хіазмальної

ділянки

обмежена.

За

діагностичною цінністю цей метод уступає магнітно-резонансній томографії
(МРТ), однак є інформативним з метою проведення диференційної діагностики
з утвореннями, що вміщують кальцинати чи гіперостози, або тими, що
призводять до деструкції структур основи черепа. З успіхом застосовується при
назальній ліквореї для візуалізації фістули [82,135].
КТ є основним методом в оцінці кісткової будови турецького сідла, що
дозволяло зробити точне розмежування його структури, визначити чи походить
процес в першу чергу з кістки, чи є результатом вторинного пошкодження
основи черепа. Крім того, КТ давало можливість також ідентифікувати
кальцифікати, які можуть бути або судинними, дистрофічними, або пухлинного
походження [161]. КТ може бути єдиним варіантом у пацієнтів, які не можуть
пройти МРТ обстеження (наприклад, з кардіостимуляторами, і важкої
клаустрофобії). Тонкі осьові спіральні зрізи 0,625 мм дають змогу отримати
зображення в сагітальній і корональній площині [168,173].
Макроаденоми

при

КТ

зазвичай

візуалізуються,

як

тверді,

не

кальцифіковані, ізоінтенсивні маси до сірої речовини. Коли вони збільшуються
і настає недостатність їх кровопостачання – макроаденоми стають неоднорідні
внаслідок крововиливу або некрозу [52].
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Особливостями КT при менінгіомах можуть бути присутні у вигляді
твердої речовини екстра-осьової гіперщільної маси, з або без ділянок кістозної
дегенерації/некрозу.

Підвищення

могли

бути

або

гомогенними

або

гетерогенними, в залежності від кістозного або некротичних компонентів. Як
вже зазначалося раніше, можуть включати кальцифікації і гіперостози в
клиноподібній або решітчастих пазухах[73].
Методом вибору при діагностиці утворень селярно-хіазмальної ділянки
являється МРТ з контрастним підсиленням. МРТ вважається золотим
стандартом рентгенологічної діагностики аденом гіпофізу. Переваги методу
дозволяють візуалізувати утворення розміром до 1 мм, що принципово важливо
для діагностики функціонально активних мікроаденом. Можливість чітко
візуалізувати пухлинну тканин і суміжні структури в трьох площинах. МРТ,
через його високу контрастність, дозволяло краще бачити структури м'яких
тканин, які знаходяться в безпосередньому контакті з кісковою частиною сідла
[32].
Метод оптимальний в дослідженнях кістозних пухлин, менінгіом,
аневризм судин Велізієвого кола, гліом хіазми. Останні характеризувалися
однорідною щільністю при КТ і ізоінтенсивним сигналом на МРТ[82,173,183].
Аденогіпофіз є ізоінтенсивним до мосту в сагітальній візуалізації.
Нейрогіпофіз зазвичай є гіперінтенсивним на Т1, в зв'язку з наявністю гранул
вазопресину [183].
На динамічних зображеннях, через відсутність гематоенцефалічного
бар'єру, гіпофіз і воронка, зазвичай, накопичували рівномірно і швидко, лише
злегка гіпоінтенсивно порівняно з кавернозним синусом. Як правило,
відбувалося накопичення контрасту спочатку в кавернозному синусі, а потім у
воронці і верхньо-медіальній частині гіпофізу. Що стосується інших частин
аденогіпофіза, посилення, як правило відбувалося відцентрово.
МРТ особливості при макроаденомах - зазвичай присутні у вигляді
ізоінтенсивних мас на T1WI і T2WI в порівнянні з білою речовиною. Їхня
інтенсивність сигналу неоднорідна через внутрішні крововиливи, кістозні зміни
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або некроз. В фронтальній площині при макроаденомах присутня була типова
"вісімка" або "сніговик" [32].
МРТ особливості більшості менінгіом - вони є ізоінтенсивні до сірої
речовини на Т1 і T2WI. Вони могли також продемонструвати гетерогенну
інтенсивність сигналу на T2WI через наявність кальцифікатів, кістозні зміни
або крововилив. Внаслідок їх кровонаповнення, менінгіоми, як правило,
демонстрували значне посилення сигналу. При діагностиці нерідко знаходили
гіперостози, потовщення твердої мозкової оболонки, та оклюзію кавернозного
сегменту внутрішньої сонної артерії[183].
За допомогою КТ та МРТ слід вивчати не тільки наявність та поширення
новоутворення, але й анатомічні особливості клиновидної пазухи, що глибоко
розташована в основі черепа, сонних артерій, розташування зорових нервів та
інших важливих структур[135,173].
Як відомо, ендоназально можливий доступ двома шляхами: через верхній
носовий хід парасептально

або трансетмоїдально, шляхом поступового

розкриття клітин решітчастого лабіринту [24,68,177]. Завдяки застосуванню
оптичної техніки стало можливим малоінвазивне хірургічне втручання не
тільки на пара назальних синусах, але й дало можливість видаляти
новоутворення

основи

черепа

та

СХД,

що

зумовило

мінімізацію

інтраопераційної травми, порівняно з транскраніальним видаленням даних
новоутворень[27,71,132].
1.4 Трансназальна хірургія гіпофіза.
Перша операція на гіпофізі була виконана транскраніальним доступом
через середню черепну ямку (V. Horsley, 1906). В 1906 році Н. Schloffer вперше
видалив пухлину гіпофіза екстракраніальним підходом через ніс. Він виконав
великий зовнішній розріз, розсік спинку носа по серединній лінії, резектував
перетинку носа, носові раковини і частину лівої верхньої щелепи, що
спричинило

косметичний

дефект

та

синологічні

ускладнення

в

післяопераційному періоді[174]. Пізніше, з розвитком нейрохірургії, були
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розроблені і більш ощадливі методики, що дозволяли зберегти перетинку носа і
носові раковини, не беручи до уваги функції носової порожнини[24,60]. O.
Hirsch (1909) запропонував підслизовий транссептальний доступ до турецького
сідла до турецького сідла, що поєднував в собі елементи підслизової резекції
перетинки носа по Killian і сфеноїдотомії по Hajek[31,174]. Перевагою методу
виявилося відсутність косметичного дефекту та спроба збереження функцій
носової порожнини, оскільки хірургічний доступ здійснювався між листками
слизової оболонки, а не через порожнину носа. O.Chiari (1912) виконував
операції на гіпофізі не через перетинку носа, а через решітчастий лабіринт,
J.C.Beck (1919) здійснював це втручання через верхньощелепну пазуху, а
Preysing

(1913)

використовував

транспалатинальний

доступ[105].

Трансетмоїдально-транссфеноїдальний підхід по Chiari використовувався і
значно пізніше багатьма хірургами(G.N.Bateman, 1962; J.A.Kirchner & J.C.Van
Gilder, 1963; W.W.Montgomery, 1963; J.AJames, 1967). Щоб полегшити
перешкоду, яку являє собою зовнішній ніс на шляху до гіпофіза A.B.Kanavel
(1909)

застосовував

U—подібний

субназальний

розріз,

що

дозволяв

мобілізувати ніс доверху. Роком пізніше, в 1910 році A.E.Halstead запропонував
сублабіально-транссептальну техніку, перемістивши розріз з обличчя в
присінок рота[1,31,174].
Сучасна хірургія гіпофіза почалася з Harvey Cushing протягом перших
років

ХХ

століття

з

розвитком

сублабіального

транссфеноїдального

доступу[83,174]. H.Cushing (1914) комбінував сублабіальний розріз по Halstead
і підслизовий транссептальний розріз по Hirsch. Верхня губа і зовнішній ніс
мобілізувалися

доверху,

як

єдиний

комплекс,

забезпечуючи

хорошу

оглядовість, в той же час дозволяючи уникнути шрама на обличчі. Gushing
отримав хороші результати і в 1922 році – представив досвід 203
транссептальних гіпофізектомій з 7,38% летальністю. Хоча такий відсоток
летальності був прийнятний в епоху до появи стероїдів і антибіотиків, Gushing
відмовився від транссептального доступа на користь трансфронтального в
результаті

прогресу

транскраніальної

хірургічної

техніки[59,71,118],
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збільшуючи

таким чином травматичність хірургічного

втручання, але

покращуючи радикальність видалення.
Перший досвід ендоскопічних ендоназальних транссфеноїдальних операцій
при пухлинах селярно-хіазмальної ділянки був представлений в 1922 році
французьким отохірургом R. Jankowski. H.D. Jho и R. Carrau., які розглянули
різні методи ендоскопічного лікування аденом гіпофізу для переходу від
традиційної транссфеноїдальної мікрохірургії пухлин гіпофіза до ендоскопічної
ендоназальної хірургії[31,118]. Початкові недосконалі результати цієї техніки і
низька візуалізація сідла призвели до занепаду транссфеноїдального шляху і
розквіту транскраніальних доступів.(Caton, 1893; Landolt, 2001; Lindholm, 2007;
Pollock et al., 2003)[83,71].
В 1953 році екстракраніальні доступи знову привернули увагу
оториноларингологів після публікації R. Luft & Н. Olivecrona, що повідомляли
про

видалення

нормального

гіпрофіза

при

гормонально

залежних

метастазуючих аденокарциномах. Менінгіт уже не являв собою таку серйозну
загрозу, як в епоху, коли антибіотики і замісна стерроїдна терапія були
недоступні. Крім того удосконалення бінокулярного операційного мікроскопа і
рентгенологічних методів, таких як томографія, ангіографія, флюороскопія,
пневмоенцефалографія

зробили

транссфеноїдальну

хірургію

гіпофіза

безпечним і ефективним методом. Транссептальний доступ отримав визнання в
нейрохірургів. N. М. Dott et Bailey (1925) з Едінбурга запозичили цей метод в
Gushing[1,118].
Пізніше Gerard Guiot спровокував відродження транссфеноїдальної
хірургії

в

середині

минулого

століття

з

введенням

інтраопераційної

флюороскопії і він першим використав ендоскоп всередині сідла. (Guiot et al.,
1963a, 1963b). Француз G. Guiot (1973) працюючи разом з ринологом Boushe
повідомив про 490 операцій при летальності всього 1,9%.
Jules Hardy нормалізував поточну хірургію гіпофіза шляхом використання
операційного мікроскопа. J. Hardy (1971) представив цей метод в Північній
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Америці і повідомив про велику серію операцій з низьким процентом
смертності.(Hardy, 2010; Liu et al., 2001)[ 68,91].
Е. В. Kern et al. (1977) впровадили транссфеноїдальне видалення
новоутворень з використанням максилярно-премаксилярного підходу (М. Н.
Cottle et al. , 1958). Останній метод забезпечував широкий хірургічний доступ
до перетинки носа[1,70], але з масивним ураженням слизової оболонки
порожнини

носа.

Найбільш

широко

почали

використовувати

транссфеноїдальний доступ для видалення аденоми гіпофізу за допомогою
мікроскопа з 1960х років. Використання цього доступу дало хороші
результати[70,158].
В 1977 році В.М. Apuzzo використав ендоскоп при мікрохірургічному
трансназальному видаленні пухлин селярно-хіазмальної ділянки для огляду
структур, що розташовані поза полем зору мікроскопу[40].
В 1977 р. були описані результати лікування 50 пацієнтів. У 46 з них
пухлини

були

транссфеноїдальним

вилучені

«чистим»

доступом.

В

ендоскопічним

наступному

розвиток

ендоназальним
ендоскопічної

ендоназальної хірургії здійснювався італійськими хірургами P. Cappobianca, L.
Cavallo, E. Divitiis. Їх багаточисельні роботи присвячені ендоскопічній анатомії,
розробці різних ендоскопічних ендоназальних доступів, методів пластики
післяопераційних дефектів, ендоскопічному устаткуванню і інструментарію,
аналізу ускладнень і результатів[1,33].
В 1985 при видаленні різних інтракраніальних пухлин, в тому числі
пухлин хіазмально-селярної локалізації, A. Perneczky вперше використав
ендоскоп для асистенції. (Carrau et al., 2001)[71].
На початку 90-х років ХХ століття в результаті тісної співпраці нейро- і
ЛОР-хірургів була запропована ендоскопічна трансназальна методика «Pure
EETA» (чистий ендоскопічний ендоназальний транссфеноїдальний доступ), при
якому ендоскоп являється єдиним інструментом візуалізації операційного поля
і всі маніпуляції відбуваються тільки під його контролем [177].
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Отже, в літературі наведено небагато даних, присвячених назальній фазі
ендоскопічного ендоназального транссфеноїдального видалення аденоми
гіпофізу, навіть в останні десятиріччя, де відмічався швидкий розвиток
ендоскопічної хірургії. Очевидно, в процесі розвитку хірургії гіпофіза велике
значення приділялося радикальності видалення новоутворень та зменшенню
інтраопераційної та/або післяопераційної діяльності, але стану носової
порожнини та збереженню її функції належної уваги не приділяли.
1.5 Особливості ендоскопічних доступів при видаленні новоутворень
селярно-хіазмальної ділянки.
З розвитком ендоскопічної хірургії, особливо протягом останніх років,
хірургічні доступи при ураженнях селярно-хіазмальної ділянки поступово
змінювалися. Класичні інтракраніальні чи мікроскопічні доступи замінювалися
чисто

ендоскопічними

доступами.

Тому

обов'язкова

взаємодія

оториноларинголога та нейрохірурга, як знавців обидвох ендоназальної та
внутрішньочерепної перспектив. Ринохірургічний досвід незамінний в цій
ситуації,

враховуючи

можливу

патологію

носової

перетинки

та

внутрішньоносових структур; попередні операції чи травми носа, пошкодження
слизової оболонки під час операції, кровотечу і лікворею[2,103,141].
Ринолог «демонтує», а потім реконструює ніс, приводить його в порядок
після операції. Досвід нейрохірурга надзвичайно важливий в випадках
супраселярного розповсюдження пухлини, можливої наявності мікроаденоми, а
також при неочікуваній колізії з пустим турецьким сідлом і пролапсом зорового
перехрестя. Ендокринолог назначає адекватну терапію до і після оперативного
втручання. Участь в лікуванні такої бригади лікарів забезпечує хороший
результат [26,139].
При ендоназальному мікрохірургічному методі недоліком являється
обмежений огляд операційного поля, в зв’язку з чим візуально контролювати
видалення пухлини з параселярних просторів практично неможливо. Цей
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недолік можна нівелювати за допомогою ендоскопічних методик (основної чи
допоміжної), а також різних варіантів ендоназальних доступів[39,40].
Ендоскопічні доступи найбільш рекомендовані, оскільки менш інвазивні,
менша кількість ускладнень і взагалі кращі результати порівняно з
мікроскопічними хірургічними доступами. Відповідні висновки здійснені при
відсутності суттєвих рандомізованих клінічних досліджень даного предмету, а
лише систематичного огляду публікацій мікроскопічних і ендоскопічних технік
виконання в лікуванні аденом гіпофізу, відповідно при порівнянні даних двох
технік[40,70,158].
Наявність змінної кутової оптики ендоскопа дає практично унікальну
можливість

візуалізувати

утворення,

розташовані

поза

повздовжньою

оптичною віссю тубулярного поля зору мікроскопа. З’являється можливість
візуалізувати супраселярну частину пухлини, структури кавернозного синусу та
інші утворення. При ендоскопічній методиці безцінна допомога асистента,
особливо в умовах кровотечі. При виконанні операції за допомогою мікроскопа
можливість для маніпуляції на пухлині в глибині рани є тільки в оперуючого
хірурга[70,158].
Визначення напряму росту пухлин вкрай важливе для вибору виду
ендоназального доступу. Мінімальна травматичність трансназосфеноїдального
підходу робить його методом вибору при хірургічному втручанні з приводу
аденом з ендо- і інфраселярним ростом, а також при симетричному
супраселярному розповсюдженні. Так як ендоназальні методи видалення
аденом гіпофізу вийшли на перше місце, то хірургу важлива не тільки
нормальна анатомія, її багаточисельні варіанти в порожнині носа, клиновидної
пазухи і селярно-хіазмальної ділянки, але і можливі анатомічні відхилення[55].
Зокрема, викривлення перетинки носа (шипи, гребені, девіації, підвивих 4кутного хряща). Згідно даних літератури найчастіше використовується
класифікація викривлення носової перетинки

R. Mladina (1987) в якій

розрізняють 7 різних типів викривлення носової перетинки[12,57,125]:
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1-ий - при невеликому боковому зміщенні носової перетинки в ділянці клапана,
що не порушує функцію дихальну функцію;
2-ий - невелике бокове зміщення перетинки носа в ділянці клапана носа, що
порушує дихальну функцію;
3-ий - відхилення перетинки носа навпроти переднього кінця середньої носової
раковини;
4-ий - комбінація типів 2 і 3 на протилежних сторонах перетинки носа.
5-ий - розташування гребня в передньо-базальних відділах перетинки носа на
одній стороні;
6-ий - розташування гребеня в передньобазальних відділах з однієї сторони,
щілина на протилежному боці;
7-ий - комбінація всіх перечислених видів носової перетинки - «зім'ята» носова
перетинка.
Також значення мають варіанти будови носових раковин (гіпертрофія,
conchae bullosae), поліпозні зміни слизової оболонки, поліпи, варіанти аномалії
розвитку

носових

раковин

(роздвоєння)[83,118,139].

Найперше

з

чим

зустрічається хірург при хірургічному втручанні з приводу даної патології це
анатомія порожнини носа і основної пазухи, яка в основної частини пацієнтів
знаходиться в межах норми і дозволяє використовувати достатній доступ,
мінімально прибігаючи до резекції нормальних структур[78,79,122]. Але в
деяких випадках мають місце згадані вище відхилення, що впливає на метод
вибору ендоназального доступу, хірургічну тактику. В зв’язку з особливостями
анатомії застосовують наступні види доступів[24,26,193,194]:
1) Транссептальний (широкий серединний) доступ використовується при
значному викривленні перетинки носа з септопластикою на першому
етапі. Доступ включає резекцію хрящової і кісткової частини по всій
довжині перетинки носа, чим забезпечується широкий серединний огляд.
2) Задній транссептальний (серединний) доступ: розріз слизової оболонки
проводиться в задніх відділах кісткової частини перетинки на 1-1,5 см від
гребеня клиновидної кістки, відсепаровка слизової і окістя виконується з
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однієї сторони, злом кісткової частини перетинки в задніх відділах
(остання зберігається), її зміщення в протилежну сторону, відсепаровка
слизової оболонки і окістя з протилежної сторони. При цьому можливий
широкий доступ до пухлин серединної локалізації.
3) Латеральний доступ: першим етапом проводиться конхотомія ( повна або
часткова), потім вскривається клиновидна пазуха через передню стінку на
своїй стороні, і в залежності від анатомії міжпазушної перетинки іде
розширення на протилежну сторону. Важливо щоб доступ здійснювався
через більшу половину клиновидної пазухи, що в свою чергу більше
візуалізує турецьке сідло. Забезпечує серединно-латеральний огляд.
4) Задній транссептальний з конхотомією (серединно-латеральний) доступ:
задній

транссептальний

і

додатково

однобічна

конхотомія,

при

необхідності – розширення доступу латерально.
На теперішній час транссфеноїдальні хірургічні втручання являються
методом вибору при лікуванні аденом гіпофізу і ряду інших утворень
хіазмально-селярної

ділянки[21,157].

Розрізняють

транссфеноїдальний

мікрохірургічний метод при якому пухлина видаляється за допомогою
мікроскопа і ендоскопічний, при якому використовується ендоскопічна
техніка[26,85]. Транскраніальні операції застосовуються при неможливості
застосування транссфеноїдального втручання. Ендоскопічна техніка має цілий
ряд переваг перед мікрохірургічною, так як дозволяє проводити операції менш
травматично, має місце панорамний огляд операційного поля, всіх анатомічних
орієнтирів і утворень на всіх етапах проведення операції[40,59].
Протипоказами для транссфеноїдального доступу є: виражений ріст
пухлини з інвазією її в кавернозний синус (ряд авторів відмічає можливість
ендоскопічного видалення пухлини з кавернозного синусу при наявності
відповідного досвіду); наявність вузької перемички між супраселярним і
інтраселярним компонентами пухлинного вузла ( форма «гантелі»); виражений
супраселярний ріст пухлини з проростанням її в ІІІ шлуночок і паренхіму
мозку; запальний процес в приносових пазухах носа; анатомічні особливості
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хірургічного коридора: мале турецьке сідло, патологічне медіальне зміщення
сонної артерії. В решти випадках застосовуються транскраніальні доступи,
включаючи

субфронтальний,

птеріоїдальний,

їх

модифікації

і

деякі

трансбазальні доступи. В ряді випадків можливе використання двохетапних
операцій з застосуванням комбінованих доступів (використовуються як
транссфеноїдальний так і транскраніальні доступи). Вибір тактики в таких
випадках обумовлений як анатомо-топографічними особливостями пухлини так
і станом пацієнта, і визначається в кожному випадку індивідуально, беручи до
уваги досвід хірурга [22,128, 132,119].
На сучасному етапі розвитку оториноларингології, нейрохірургії і
нейроанестезіології частота ускладнень після видалення пухлин селярного
регіону складає 13-18% в залежності від гістологічних характеристик, розмірів і
напрямку росту пухлини. При транскраніальних операціях щодо ендосупраселярних аденом гіпофіза в 17,5% випадків відмічалося погіршення
зору[144,182]. Варіанти, які вважаються невигідними при транссфеноїдальних
доступах:
1) великий передній інтеркавернозний синус, що розташований допереду
гіпофіза і дозаду передньої стінки сідла в 10%;
2) тонка діафрагма в 62%, чи діафрагма з великим отвором в 56%;
3) при передлежанні внутрішньої сонної артерії в основну пазуху, без наявності
кісткової стінки – 4%;
4) розташування сонної артерії менше 4мм від серединної лінії в сідлі в 10%;
5) зоровий канал з кістковими дефектами, при оголенні зорового нерва в 4%;
6) товсте дно сідла в 18%;
7) основна пазуха з не масивною перетинкою в 28% чи пазуха з масивною
перетинкою посередині в 47%;
8) преселярний тип основної пазухи з неявними вип’яченнями на підлозі сідла в
основній пазусі в 20%
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Варіанти, що вважаються невигідними при трансфронтальному доступі
наступні: 1) передлежання хіазми в 10% і нормальна хіазма з 2мм чи менше між
хіазмою і горбиком турецького сідла в 14%;
2) гострий кут між зоровим нервом, коли він входить в хіазму в 25%;
3) вип’ячування горбика сідла над лінією, що з’єднує зорові нерви, коли вони
заходять в зорові канали в 44%;
4) сонні артерії медіальніше 4мм до серединної лінії всереині, або над
турецьким сідлом в 12%[96,141].
Трансназальні транссфеноїдальні ендоскопічні доступи до турецького
сідла і розширені ендоназальні доступи

до основи черепа є хірургічними

методиками,

розвиток

які

отримали

широкий

протягом

останнього

десятиліття[96]. В проведенні видалення доброякісних і злоякісних пухлин, що
виникають або поширюються на турецьке сідло і основу черепа, в багатьох
дослідженнях

повідомляється

про

зниження

захворюваності

завдяки

використанням цих методів в порівнянні з відкритим хірургічним доступом[81].
Проте, мінімальні трансназальні доступи не означають зниження агресивності,
як це спостерігається в ендоскопічній хірургії хронічного риносинуситу.
Радикальне видалення

доброякісних або

злоякісних пухлин, разом з

необхідністю створення хірургічних коридорів, які дозволяють комфортно
застосовувати різні інструменти одночасно, може вимагати видалення здорових
анатомічних структур з наступним ураженням нормальних фізіологічних
процесів[167,120].
Має значення в виборі ендоназального ендоскопічного доступу ступінь
проростання новоутворення в ділянку кавернозного синусу за Knosp[16,128].
При

ураженні

медіальної

частини

кавернозного

синусу

застосовують

парасептальний транссфеноїдальний; при ураженні латеральної та передньої
частини – трансетмоїдально-сфеноїдальний; а при ураженні латеральної –
трансетмоїдально-птерігосфеноїдальний – з руйнуванням не тільки решіток, а й
криловидного відростка основної кістки[100,154].
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При наявності на даному етапі різних способів ендоскопічного
ендоназального доступу пацієнти в післяопераційному періоді навіть при
успішному

видаленні

новоутворень

потребували

постійного

нагляду

оториноларинголога протягом післяопераційного періоду.
1.6 Перебіг післяопераційного періоду в пацієнтів після видалення
новоутворень селярно-хіазмальної ділянки та кавернозного синусу
Недостатньо відомо про віддалені наслідки при транссфеноїдальних та
розширених ендоскопічних доступах на функцію дихання та синоназальні
симптоми. Згідно даних літератури останнім часом активно почали вивчати
розвиток

назальних

ускладнень

у

післяопераційному

періоді,

після

застосування ендоскопічних ендоназальних доступів[123,172,175]. Для оцінки
впливу на слизову оболонку порожнини носа застосовують шкалу Lund &
Kennedy (1997). Як відомо, вперше спробу об’єктивізувати ендоскопічну
картину запропонував Kennedy в 1992 році. Але шкалою не бралися до уваги
такі ознаки, як гіпертрофія слизової оболонки, набряк, стікання, синехії та ін.
Valerie Lund і Ian Mackay з Університетського коледжу Лондона в 1993 р.
використовували передопераційний та післяопераційний контроль і опис
ендоскопічного вигляду порожнини носа з оцінкою 0-2 для виділень, набряку,
кірок та синехій (Lund-Mackay, 1993). У 1995 році Staging and Therapy Group,
яку очолили Valerie Lund and David Kennedy, остаточно запропонувала систему
оцінювання, щоб врахувати найважливіші ендоскопічні показники наявності
змін в носовій порожнині, які були достатньо простими для регулярного
клінічного застосування. Дані характеристики оцінюють ендоскопічно кожної
половини порожнини носа. Ця система з тих пір являється методом вибору
ендоскопічної оцінки результатів втручань в області порожнини носа та
навколоносових пазух в клінічній та науковій практиці (Lund & Kennedy, 1997)
[47,145].
Якість життя (ЯЖ) в післяопераційному періоді також є важливим
аспектом, який слід враховувати при плануванні операції. Нещодавно
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досліджуючи вплив ендоскопічної хірургії основи черепа прийшли до
висновку, що розширені, але не трансназальні транссфеноїдальні доступи мали
короткостроковий негативний

вплив на нюхову функцію

пацієнтів і

мукоциліарний кліренс та обидва доступи показали негативний вплив на якість
життя[88,136]. Однак, мало даних є доступними в даний час відносно
віддаленої захворюваності після ендоскопічної хірургії основи черепа[103,167].
Дослідження вказують, що застосування назостептального клаптя відмічається
зниження нюху, збільшення кількості кірок та зниження якості життя[105,150].
Якщо

ж

порівнювати

віддалені

наслідки

після

розширених

ендоскопічних доступів і транссфеноїдальних то відмічається достовірне
зниження якості життя у пацієнтів де застосовувалися розширені доступи[137].
Таким чином, що стосується ЯЖ, не існує єдиної думки про те, який доступ дає
кращі результати. Тим часом, деякі автори доказують, що ЯЖ достовірно
покращується раніше після ендоскопічної хірургії основи черепа, без
віддалених ринологічних симптомів[124,184]. Щодо інших симптомів не
виявлено достовірної різниці між двома доступами. У порівнянні з відкритими
доступами до основи черепа, Amit і ін. прийшли до висновку, що
ендоскопічний доступ покращував оцінки ЯЖ, особливо на пункти фізіологічні
функції і емоційну сферу [72,115,143].
Стосовно функції носового дихання, то найбільш об'єктивним і
чутливим методом оцінки аеродинамічних характеристик носового повітряного
потоку являється риноманометричний[13,145]. При риноманометричному
дослідженні одночасно вимірювали диференційний тиск і розхід повітря при
диханні носом. При передній активній риноманометрії, там знаходилася
герметично встановлена трубка, що з'єднана з датчиком тиску. Ця половина
носа виключалася з акту дихання, тому вимірювання відбувається для кожної
половини носа окремо. Акустична риноманометрія є на даний час являється
самим точним з фізіологічної та аеродинамічної точок зору методом отримання
риноманометричних даних[170]. До недоліків даного виду риноманометрії

59

належить те, що відбувається спотворення даних при наявності перфорації
носової перетинки, а також коли одна половина носа повністю обтурована[13].
В доступній літературі мало даних про застосування об'єктивної
риноманометрії для визначення стану функції порожнини носа, його фізіології
в

віддаленому

післяопераційному

періоді

пацієнтів

після

видалення

новоутворень селярно-хіазмальної ділянки[13,69,89].
Таким чином, трансназальні транссфеноїдальні ендоскопічні доступи до
турецького сідла і розширені ендоназальні доступи до основи черепа є
методиками, які отримали широкий розвиток протягом останнього десятиліття.
При видаленні доброякісних і злоякісних пухлин, що виникають або
поширюються на турецьке сідло і основу черепа, в багатьох дослідженнях
повідомляється про зниження захворюваності завдяки використанню цих
методів в порівнянні з відкритим хірургічним доступом[29,184].
Але навіть при мінімальній травматичності, ендоскопічна ендоназальна
транссфеноїдальна хірургія спричиняє ускладнення в післяопераційному
періоді[88,172]. Серед найбільш розповсюджених ускладнень даного методу є
не тільки носова кровотеча та ринорея, а також синусит, атрофічні риніт,
порушення нюху, перфорація носової перетинки та синехії порожнини
носа[75,93,123,124,143].
В

доступній

нам

літературі

зустрічаються

тільки

поодинокі

повідомлення присвячені аналізу назальних ускладнень та стану функції
носового дихання у пацієнтів після хірургічного лікування доброякісних
новоутворень селярно-хіазмальної ділянки[68,109,124,184]. Тому актуальним
залишається дослідження назальних ускладнень, функції носового дихання та
якості життя пацієнтів після ендоскопічних транссфеноїдальних хірургічних
втручань з видаленням доброякісних новоутворень селярно-хіазмальної
ділянки[63,134,184].
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РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Матеріали, представлені в роботі, були отримані при обстеженні,
лікуванні та післяопераційному веденні 129 хворих з патологією селярнохіазмальної ділянки. Для вирішення поставлених завдань у відповідності до
зазначеної мети дослідження виконано ретроспективний аналіз історій хвороб
та обстеження 18 пацієнтів з доброякісними новоутвореннями селярнохіазмальної ділянки, які перебували на стаціонарному лікуванні у відділі
запальних захворювань ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.
Коломійченка НАМН України» з 2008 по 2011 рр.
Проведено
післяопераційне

комплексне
спостереження

обстеження,
111

хірургічне

пацієнтів

з

лікування

та

доброякісними

новоутвореннями селярно-хіазмальної ділянки та кавернозного синусу в період
з 2012 по 2017 рр.
Після комплексного обстеження та встановлення діагнозу хворим
проводилося ендоназальне ендоскопічне видалення новоутворення. Всі доступи
до селярно-хіазмальної ділянки проводилися ендоскопічно ендоназально
транссфеноїдально. В залежності від того, яким способом здійснювали
назальну фазу хірургічного втручання при ендоскопічному ендоназальному
транссфеноїдальному видаленні новоутворень, всі пацієнти були розподілені на
3 групи.
До 1-ї (контрольної) групи було включено 18 пацієнтів, яким
проводилися транссептальний ендоскопічний ендоназальний доступ (архівний
матеріал).
До 2-ї групи (порівняння) увійшли 47 пацієнтів, яким проводився
транссфеноїдальний доступ за загальноприйнятою методикою (з резекцією
внутрішньоносових структур).
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3-ю (досліджувану) групу склало 64 пацієнти, яким назальну фазу
ендоскопічного транссфеноїдального доступу було здійснено за розробленою
нами методикою.
При наявності інтраопераційної ліквореї або значних дефектів основи
черепа, які могли б спровокувати виникнення ліквореї в післяопераційному
періоді, проводилась пластика дефекту за допомогою назосептального клаптя.
Тому для оцінки стану слизової оболонки порожнини носа в післяопераційному
періоді пацієнтів 2-ї та 3-ї груп було розподілено на 2 підгрупи. До підгруп 2А
та 3А було включено хворих, яким під час проведення хірургічного втручання
проводилась пластика дефекту за допомогою назосептального клаптя. До
підгруп 2В та 3В увійшли пацієнти, у яких у взятті назосептального клаптя не
було необхідності.
Критерії включення до дослідження: пацієнти з доброякісними новоутвореннями селярно-хіазмальної ділянки, раніше не оперовані, вік –від 18
років, обох статей. Критеріями виключення були: наявність злоякісних
новоутворень селярно-хіазмальної ділянки та кавернозного синусу, наявність
хронічного риносинуситу, тяжка супутня патологія в стадії декомпенсації,
вагітність, наявність психічних розладів.
Всі пацієнти були з виявленими доброякісними новоутвореннями
селярно-хіазмальної ділянки за місцем проживання. Такими новоутвореннями
були:

аденоми

гіпофізу

(нефункціональні

та

гормонопродукуючі),

краніофарингіоми, менінгіоми параселярної локалізації та парагангліоми.
Діагноз

встановлювався

на

основі

скарг,

анамнестичних

даних,

результатів отоларингологічного обстеження, огляду нейрохірурга, огляду
офтальмолога, ендоскопічного обстеження порожнини носа, комп'ютерної
томографії та магнітно-резонансної томографії голови.
Контроль за ефективністю лікування та станом внутрішньоносових
структур після хірургічного втручання проводився на підставі клінічних даних:
вивчалась динаміка скарг хворого (за опитувальником SNOT-20), нормалізація
стану слизової оболонки порожнини носа при передній риноскопії після
хірургічного втручання, даних об'єктивної чотирьохфазної риноманометрії,
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даних

ендоскопічного

обстеження

та

томографічного

контролю

післяопераційної ділянки.
Висновки про травматичність застосованих доступів робились на основі
аналізу вищезгаданих суб’єктивних та об’єктивних показників захворювання до
хірургічного втручання та після нього (через 1; 3; 6 та 12 місяців) з метою
визначення ранніх та віддалених результатів та стану слизової оболонки
порожнини носа та якості життя пацієнтів [142].
2.1 Клінічні методи дослідження
2.1.1. Огляд оториноларинголога
Під час клінічного обстеження хворих з новоутвореннями селярнохіазмальної ділянки з'ясовувались скарги хворих: (головний біль, зниження
гостроти зору, двоїння в очах, збільшення плоских кісток, порушення menses (у
жінок), галакторея, головокружіння, втомлюваність, загальна слабкість,
утруднення дихання через ніс, наявність виділень з порожнини носа [111].
Вираженість головного болю оцінювалась за візуально-аналоговою
шкалою болю (Visual Analogue Scale (VAS) (Huskisson E.С., 1974). Пацієнту
давали 10 см шкалу і пропонували поставити позначку там, де, як він відчуває,
розташовується відповідний рівень болю.
0-1 см – біль надзвичайно слабкий;
від 2 до 4 см – слабкий;
від 4 до 6 см – помірний;
від 6 до 8 см – дуже сильний;
8-10 см – нестерпний.
Оцінювався не тільки рівень болю за шкалою, але і загальна поведінка
пацієнта. Якщо обстежувалась жінка, то просили порівняти з відчуттям болю
при пологах (останній оцінюється в 8 балів для кожної жінки) [95].
Порушення носового дихання спостерігалось у пацієнтів, у яких мали
місце синехії носових ходів, синусити різної локалізації, гіпертрофічні та
атрофічні зміни слизової оболонки порожнини носа та ін. Визначення
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вираженості симптому пацієнти здійснювали самостійно за аналоговою
шкалою [42], диференціюючи на:
- відсутність ознак назальної обструкції (0 балів);
- наявність мінімальної симптоматики, яка легко переноситься, і не
здійснює значного впливу на самопочуття (1 бал);
- наявність вираженої симптоматики, що турбує пацієнта, незначно
впливаючи на самопочуття (2 бала);
- виражена назальна обструкція, що негативно впливає на самопочуття
пацієнта (тобто, відсутність носового дихання) (3 бали) [46].
Детально

збирався

анамнез:

скільки

часу

вважає

себе

хворим,

захворювання виявлено вперше або хворіє тривалий час. Бралося до уваги
попередньо проведене консервативне або хірургічне лікування; якщо так, то
коли і яким чином. Чи відмічали хворі збільшення ваги за останній період часу,
деформацію кісткового скелету та ін.
При об`єктивному дослідженні зверталась увага на збільшення маси тіла,
збільшення плоских кісток, наявність стрій [18].
Проводився огляд пацієнтів нейрохірургом та офтальмологом.
При риноскопічному дослідженні визначали колір слизової оболонки
порожнини носа, ступінь її набряклості, наявність виділень в порожнині носа та
їх характер, наявність викривлення носової перетинки та її ступінь, а також
анатомічні

особливості

носових

раковин.

Виконувалось

ендоскопічне

обстеження порожнини носа, комп'ютерна томографія та магнітно-резонансна
томографія голови, аналізи крові на гормони гіпофізу (при функціональних
аденомах),

об'єктивна

чотирьохфазна

риноманометрія.

Проводилось

опитування за опитувальником SNOT-20 (в балах).
2.1.2 Огляд нейрохірурга
При огляді нейрохірурга оцінювався стан свідомості хворого за шкалою
Глазго. Шкала складається з трьох тестів, що оцінюють реакцію відкривання
очей (E), а також мовні (V) та рухові (M) реакції. За кожен тест зараховується
певна кількість балів: в тесті відкривання очей – від 1 до 4; в тесті мовних
реакцій – від 1 до 5; в тесті на рухові реакції – від 1 до 6 балів. Таким чином,
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мінімальна кількість балів – 3 (глибока кома), максимальна – 15 (ясна
свідомість).
Також оцінювався стан зіниць, їхня реакція на світло, наявність
менінгіальних ознак, рухи та чутливість в кінцівках [11].
2.1.3 Огляд офтальмолога
Офтальмолог при огляді оцінював наявність болю в очних яблуках,
визначалася гострота зору на обидва ока. Для визначення гостроти зору
використовувалися чорно-білі таблиці, освітлені світлом не менше 100 люкс.
Використовувалися таблиці Головіна, що, як відомо, складені з таблиць Сівцева
та кіл Ландольта (для неосвічених). Гострота зору оцінюється у відносних
величинах і в нормі дорівнює одиниці[34,61].
Проводилося визначення зміни полів зору – чи мала місце бітемпоральна
геміанопсія, квадрантна верхньотемпоральна скотома (при вираженій компресії
хіазми зорових нервів має місце характерне порушення полів зору в вигляді
випадіння темпоральних відділів полів зору). Для цього використовувалася
проекційна периметрія (периметром Ферстера) - метод дослідження поля зору
на сферичній поверхні з метою виміру його меж та виявлення дефектів в ньому.
Використовували білі об’єкти діаметром 3 мм чи 5 або 10 - в залежності від
гостроти зору пацієнта для вимірювання зовнішніх меж та діаметром 1мм для
виявлення скотом[34,129].
Також при залученні в процес окорухових нервів (при проростанні в
кавернозні синуси та стисненні окорухових нервів, що проходять в їх товщі)
визначалось обмеження рухомості очних яблук, наявність птозу. При огляді
очного дна перевірялась наявність атрофії зорового нерва. Застійні диски
зорових нервів при дослідженні очного дна вказували на внутрішньочерепну
гіпертензію. Поява чи посилення зорових порушень, не дивлячись на
проведення медикаментозного лікування, вказувало на необхідність проведення
більш агресивних методів лікування у вигляді хірургічного втручання.
Катастрофічне

різке

раптове

невідкладного

хірургічного

погіршання

втручання

зору

було

незалежно

від

показанням

для

функціональних
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особливостей пухлини і було направлене на проведення декомпресії зорових
нервів і хіазми [6, 9].
2.2. Інструментальні методи обстеження порожнини носа
2.2.1. Ендоскопічне обстеження порожнини носа
Ендоскопічне дослідження порожнини носа виконувалось за допомогою
відеоендоскопічної техніки «Karl Storz» (Germany). Огляд порожнини носа
здійснювався у положенні хворого сидячи. Перед початком дослідження
пацієнту проводили аплікаційну анестезію носових ходів (включаючи верхні
відділи і дно порожнини носа) розчином місцевого анестетика з додаванням
анемізуючих речовин.
Дане обстеження здійснювалось з метою визначення анатомічних
особливостей носових раковин, огляду слизової оболонки, а також тих ділянок,
які складно оглянути при передній риноскопії[36, 38]. Оглядова ендоскопія
проводилася 0° ендоскопом після змащування слизової оболонки порожнини
носа від дна до верхніх відділів 10% розчином лідокаїну разом з додаванням
адреналіну.
Ендоскопічне обстеження порожнини носа проводилося в 3 етапи:
-

Загальний панорамний огляд присінка носа і загального носового ходу.

Потім ендоскоп направлявся по дну порожнини носа в напрямку до носоглотки.
Оцінювався наявність та ступінь викривленння носової перетинки, стан
слизової оболонки нижньої носової раковини. При подальшому просуванні
ендоскопа вглиб оцінювався стан задніх кінців нижніх носових раковин,
співустя слухової труби, звід носоглотки, стан тубарних валиків та стан
глоткового мигдалика.
-

Другим етапом ендоскопічного обстеження ендоскоп просували від

присінка носа в напрямку середньої носової раковини. Оглядається середня
носова раковина і середній носовий хід. Визначалася наявність гіперплазії
слизової середньої носової раковини, її бульозне розширення, наявність
виділень в середніх носових ходах та присутність блокади остіомеатального
комплексу.
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-

Під час завершального етапу досліджували верхній носовий хід і нюхової

щілини. При можливості вдавалося візуалізувати верхню носову раковину,
вивідні отвори задніх груп клітин решітчастого лабіринту, а також природній
ostium основної пазухи.
Під час хірургічного втручання використовувався 0° жорсткий ендоскоп,
4 мм в діаметрі та 18 см довжиною (Karl Storz Endoscopy, Tuttlingen, Germany)
при виконанні огляду та хірургічних втручань. Кутові ендоскопи (30°, 45°)
застосовувалися для досягнення «перископічного» огляду, для контролю та
повного видалення новоутворень. Цифрова ендоскопічна HD відео-камера
забезпечувала чисті ендоскопічні зображення. Фото- та відео документація
зберігалася за допомогою системи запису на HD на основі DVD (AIDA – Karl
Storz Endoscopy, Tutlingen, Germany), що інтегрована в операційну оперативну
систему OR1, ( Karl Storz Endoscopy, Tuttlingen, Germany). Повна висока
роздільна здатність (HDp) 16:9, плоский монітор (1080p60) і 300W Xenon
освітлювач забезпечують використання ендоскопічного супроводу протягом
операції. Система керування зображеннями, така як, система нейронавігації
залучалася в майже кожному розширеному доступі (де відбувалась інвазія в
кавернозний синус). Нейронавігатор ставився позаду голови хворого з екраном,
близько розташованим до ендоскопічної стійки, забезпечуючи хірурга
одночасним оглядом на обох екранах. Високошвидкісний електричний бор
(Medtronic Midas rex Legend high speed drill) з екстра довгою та
низькопрофільною насадкою та діамантовим бором малого діаметру 2-4 мм
використовувався для виконання краніотомії. Конструктивні особливості
ендоскопів забезпечують достатнє освітлення поля, якісне зображення
анатомічних утворень, а також достатньо велике збільшення (18-20 кратне)
цікавлячих хірурга структур. Як свідчать дані літератури, при введенні
ендоскопа в основну пазуху разом з інструментами кут операційного поля стає
меншим [147]. Його величина в значній мірі обумовлена типом певматизації
клиновидної пазухи і досягає максимального значення (в середньому 19°) при
селярному типі, що має місце в 75,6% спостережень. У випадку преселярного
(21,9%) варіанту сфероїдального синусу кут операційного маніпулювання
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достовірно зменшується в середньому до 16°. Такі відмінності пояснюються
можливістю виконання достатньо широкої сфенотомії (висотою до 15-25 мм)
при селярному варіанті пазухи на відміну від преселярного типу, при якому
середня висота утвореного дефекту складає тільки 10-12 мм. Слід відмітити і
те, що конфігурація трепанаційного вікна передньої стінки пазухи (з
вираженою перевагою висоти над шириною) забезпечує найкращі умови для
ендовідеомоніторинга і хірургічних маніпуляцій при розташуванні оптичної
системи і хірургічних інструментів один над одним в вертикальній площині. В
випадку виявлення конхального типу пневматизації пазухи (2,4%) [28,86]
трансназосфеноїдальний доступ з ендовідеомоніторингом ще більш складний і
потребує розширення трепанаційного дефекту з резекцією частини кісткових
мас клиновидної кістки.
Під час виконання ендоскопічних ендоназальних доступів ідентифікували
такі основні орієнтири в основній пазусі – вип'ячування дна турецького сідла,
кавернозної частини ВСА, каналів зорових нервів, ІІ пари трійчастого нерва,
оптико-каротидні кишені, клиновидний майданчик, впадина блюменбахового
скату. Вип'ячування ВСА каналів зорових нервів являло собою небезпечні зони
в

порожнині

синусу,

пошкодження

яких

загрожувало

небезпечними

ускладненнями [131].
Таким чином, ендоскопічний відеомоніторинг допомагав правильно
визначити локалізацію пухлини, чітко диференціювати нормальну тканину
гіпофіза від патологічної і таким чином сприяв селективному видаленню
тканини аденоми при зниженні інтраопераційної травматизації аденогіпофіза.
Для оцінки стану слизової оболонки використовувалась модифікована шкала
Lund and Kennedy (1997)[131], що застосовується при ендоскопічному
обстеженні носової порожнини. Дана шкала запропонована для оцінки стану
носової порожнини в післяопераційному періоді. Згідно шкали проводилася
оцінка від 0-2 для ступеню вираженості виділень, набряку, кірок та синехій.
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Дослідження транспортної активності миготливого епітелію слизової
оболонки порожнини носа (сахаринова проба)
Суть методу дослідження транспортної активності миготливого епітелію
слизової оболонки порожнини носа (сахаринової проби) полягає в тому, що
визначають час, необхідний для переміщення індикаторної речовини (сахарину)
по носовій порожнині до глотки. Методика полягає у тому, що на верхньомедіальну поверхню нижньої носової раковини, відступивши 5 мм від її
переднього краю, при затриманні дихання пацієнтом, кладуть крихту натрієвої
солі сахарину діаметром до 0,6 мм. Потім визначають час появи солодкого
смаку в ротовій порожнині, на що вказує пацієнт. Окремо досліджують праву і
ліву частини носової порожнини. Транспортну функцію миготливого епітелію
оцінюють так: І ступінь – 20-30 хв. до появи солодкого присмаку в ротовій
порожнині, ІІ ступінь – 30-60 хв., ІІІ ступінь – понад 60 хв., при нормі 10-20 хв.
2.2.2 Комп'ютерна томографія (КТ)
Комп'ютерна томографія виконувалася за місцем проживання, або в ДУ
«Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».
Використовувалися зображення від 16 до 64 канальної системи комп’ютерної
томографії. Оцінювалися зображення як в аксіальній, сагітальній так і в
корональній площині. Вивчалися розміри основної пазухи, кісткові стінки
сідла. Це було особливо корисно при оцінці змін кісткових тканин, пов'язаних з
патологічними процесами. Зазвичай при пухлинах селярної ділянки кісткові
стінки сідла горбисті, ерозовані, відмічається збільшення розмірів сідла.
Крім того вивчалися наявність внутрішньопазшних інвагінацій зорових
нервів, розташування міжпазушної перетинки, розташування внутрішніх
сонних артерій по відношенню до латеральних стінок пазухи.
В післяопераційному періоді за допомогою КТ оцінювали наявність
запальних змін в навколоносових пазухах різної локалізації.
2.2.3 Магнітно-резонансна томографія (МРТ)
Магнітно-резонансна томографія проводилася за місцем проживання, або
в ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України». МРТ
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дослідження виконано в усіх випадках на високопольних установках, в яких
напруженість магнітного поля становила від 1,5 Тесла.
Застосовувалися режими Т1зважених зображень, Т2 зважених зображень,
режими DWI, T13D+CE, STR, FLAIR.
Мікроаденоми

мали

широкий

діапазон

видимості,

зазвичай

представляючи як ізоінтенмивні маси в корональній площині на T1WI.
В післяопераційному періоді для оцінки результатів операції перевагу
надавали виконанню магнітно-резонансної томографії, особливо в умовах
контрастування парамагнетиками. Дослідження виконували в віддаленому
періоді, через 3, 6,12 місяців після хірургічного втручання, так як
інформативність томографії в ці строки незрівнянно вище[17].
2.3. Лабораторні методи обстеження
Використовували методи лабораторного дослідження: клінічні аналізи крові і
сечі, реакція Вассермана, визначення групи крові і резус-фактора, біохімічний
аналіз крові: вміст глюкози (норма - до 6,1 ммоль/л); вміст білірубіну (норма до 17 ммоль/л); активність аланінамінотрансферази (АЛТ) (норма - жінки до 31
ОД/л,чоловіки до 41 ОД/л); протромбіновий час по Квіку (норма - 80-100%);
вмісту загального білка сироватки (норма 65 - 85 г/л); рівень креатиніну в
сироватці крові (норма для чоловіків 62-106 мкмоль/л, жінок 44-80 мкмоль /л);
рівень сечовини (норма - до 8,3 ммоль/л).
Аналізи крові на гормони гіпофізу досліджували за місцем проживання
при наявності в пацієнтів секретуючих (функціональних) аденом гіпофізу.
2.4. Об'єктивна акустична чотирьохфазна риноманометрія
Всім

хворим

в

до-

і

післяопераційному

періоді

проводилась

чотирьохфазна акустична риноманометрія з використанням риноманометру
MASTER SCREEN RHINO виробництва JAEGER / CAREFUSION (Німеччина).
Всім пацієнтам проводили риноманометрію згідно з рекомендаціями
Міжнародного комітету по стандартизації риноманометрії[13,170].
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Для оцінки результатів риноманометрії брали до уваги наступні
показники – потік повітря на вдосі і видосі справа і зліва (мл/с), резистентність
справа і зліва на вдосі і видосі при тиску 150 Па(кПа*с/м3).
Швидкість повітряного потоку визначається градієнтом тиску, діаметром
і довжиною трубки (носової порожнини) і характеристиками ламінарного і
турбулентного потоків. Носовий опір (резистентність) визначався виходячи з
принципу проходження повітряного потоку з області високого тиску в область
низького тиску, що створюється респіраторним зусиллям, що змінює тиск в
носоглотці і сприяє потраплянню повітряного потоку в порожнину носа і
проходження через неї.
Якщо було неможливо виміряти дані при тиску 150 Па, вимірювалися
дані при меншому тиску – 75 Па.
Введення поняття норми носового опору та прохідності стикаються з
певними труднощами. Показники опору залежать від багатьох факторів –
расова приналежність, статі, зросту, маси тіла та ін. Існувала також проблема
слабкої кореляції між об'єктивною оцінкою функції носа і суб'єктивною її
оцінкою самим пацієнтом.
Для порівняння риноманометричних досліджень розраховувалася і
порівнювалася опірність носовому повітряному потоку.
Використовувалася

запропонована

О.Г.

Гарюком

оцінка

ступеню

обструкції однієї сторони [13]при риноманометрії та клінічною класифікацією,
що була запропонована стандартизаційним комітетом щодо об'єктивної оцінки
верхніх дихальних шляхів в 2010 році [53]. (4-Phase-Rhinomanometry Basics and
Practice 2010).
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Таблиця.2.1.
Ступінь обструкції порожнини носа в залежності від риноманометричних
даних
Об'ємна швидкість

Опір (кПа*с/м3) при 150

(см3/с) при 150Па

Па

Немає обструкції

>500

<0,3

Слабка

300-500

0,3-0,5

Помірна

180-300

0,5-0,8

Виражена

<180

>0,8

Ступінь обструкції

Таблиця 2.2
Клінічна класифікація обструкції та провідності для носів представників білої
раси

1
2
3
4
5

Log10R(VR, REFF)
1 <=0.75
0.75 - 1.00
1.00 - 1.25
1.25 - 1.50
>1.50

Обструкція, опір
Дуже низька
низька
помірна
висока
Дуже висока

Провідність
Дуже висока
висока
Помірна
низька
Дуже низька

2.5. Опитування за опитувальниками SNOT-20

Всі пацієнти перед хірургічним втручанням проходили опитування згідно
опитувальника SNOT-20 (Sinonasal outcome test-20), що наведений нижче.
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SINO-NASAL OUTCOME TEST (SNOT-20)
ПІБ_________________

дата______________

Нижче Ви знайдете список симптомів і соціальних / емоційних наслідків перенесеного раніше
Вами оперативного втручання. Ми хотіли б знати більше про ці проблеми і були б вдячний за
ваші відповіді на наступні питання для того щоб мати змогу покращити Ваше самопочуття. Тут
немає правильних чи невірних відповідей. І лише Ви можете забезпечити нас даною
інформацією. Будь ласка, оцініть ваші проблеми, такими, якими вони були протягом останніх
двох тижнів. Дякуємо Вам за участь. Не соромтеся звернутися по допомогу в разі потреби.

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5найбільш важливих пунктів

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Настільки погані наскільки
можуть бути

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Виражені

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Помірні

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Середні або незначні

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Майже не виражені
проблеми

1.Потреба висморкатися
2.Чихання
3.Нежить
4.Кашель
5.Постназальне стікання
6.Густі виділення з носа
7.Відчуття «переливання» в вусі
8.Головокружіння
9.Біль в вусі
10.Біль/тиск в ділянці обличчя
11.Труднощі з засипанням
12.Прокидання вночі
13.Недостатність хорошого нічного сну
14.Прокидання втомленим
15.Втомлюваність
16.Зниження працездатності
17.Зниження уваги
18.Розчарований/неспокійний/дратівливий
19. Зниження настрою
20. Тривожність

Немає проблемм

1.З огляду наскільки серйозною є проблема для Вас і
наскільки часто спостерігається оцініть будь ласка
нижче обвівши номер відображаючи, як Ви себе
почуваєте, використовуючи дану шкалу.

О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О

Copyright © 1996 by Jay F. Piccirillo, M.D., Washington University School of Medicine, St. Louis,
Missouri

Як видно в перших 10 питаннях оцінювалися назальні скарги, в решти 10 загальні скарги пацієнта. Кожне з питань слід було оцінити від 0 балів (коли
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даних скарг не спостерігається зовсім), і до максимальних 5 балів (дана скарга
дуже виражена і значно порушує якість життя пацієнта). [150,151].
2.6. Статистична обробка отриманих даних
Статистична обробка отриманих даних і аналіз результатів дослідження
були виконані на персональному комп'ютері з використанням пакетів
прикладних програм Excel и Statistica for Windows. Проводився розрахунок
основних величин частоти ознак, оцінювалася їх точність і надійність,
визначалися межі 95% довірчих інтервалів, рівні значимості відмінності
частоти ознак в порівняльних групах. Достовірність відмінностей перемінних в
вибірках оцінювали по t- критерію Ст’юдента (відмінності признавалися
суттєвими при Р < 0,05).
Статистичний аналіз даних проводився з використанням множинних
порівнянь (оскільки порівнювалися більше ніж 2 групи), тому відмінність між
всіма групами перевірялася за допомогою критерію Крускала-Уоліса. Критерій
Крускала-Уоліса

–

це

непараметрична

альтернатива

одномірному

(міжгруповому) дисперсійному аналізу. Він використовується для порівняння 3
та більше вибірок і перевіряє нульові гіпотези, згідно яким різні вибірки були
взяті з одного і того ж розподілу, або з розподілів з однаковими медіанами [4].
Таким чином, інтерпретація критерію Крускала-Уоліса в основному
подібна з параметричним одномірним дисперсійним аналізом, за виключенням
того, що цей критерій заснований скоріше на рангах, ніж на середніх Siegel &
Castellan,

1988[53].

Цей

непараметричний

критерій

є

розширенням

двохвиборочного критерія Вілкоксона рангових сум.
При виявленні відмінності для проведення апостеріорних (попарних)
порівнянь використовувалися методи множинних порівнянь (критерій Дана).
Оскільки в нашому дослідженні об'єми вибірок відрізнялися.
Для статистичної оцінки даних риноманометрії застосовувався критерій
Фрідмана. Критерій Фрідмана – це непараметричний аналог дисперсійного
аналізу повторних

вимірювань,

застосовується

для

аналізу повторних
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вимірювань, пов'язаних з одним і тим ж індивідуумом. Даний критерій
застосовується для співставлення показників, що виміряні в с-умовах (c≥3) на
одній і тій ж вибірці з n досліджуваних. Критерій Фрідмана дозволяє
установити, що величини показників від умови до умови змінюються, але при
цьому не вказує на напрямок змін і в цьому сенсі схожий на критерій знаків.
Критерій Фрідмана є узагальненням критерію Вілкоксона на більш чим 2
показників вимірювань, в якому ми ранжуємо не абсолютні величини зрушень,
а саме індивідуальні значення вимірювань [14].
Щоб уникнути проблеми множинних порівнянь при аналізі середніх
трьох і більше груп, застосовувався дисперсійний аналіз. Для порівняння
результатів

опитувальника

SNOT-20

використовувався

одномірний

(однофакторний дисперсійний аналіз) для незалежних груп (One-way Analysis
Of Variance, ANOVA), в ході якого перевірялась нульова гіпотеза про рівність
середніх 3-х та більше незалежних груп.
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РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
РОЗДІЛ 3
КЛІНІКО-ІНТРУМЕНТАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ
З НОВОУТВОРЕННЯМИ СЕЛЯРНО-ХІАЗМАЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
Загальна характеристика хворих
Для вирішення поставлених завдань у відповідності до зазначеної мети
дослідження виконано ретроспективний аналіз історій хвороб та обстеження 18
пацієнтів з доброякісними новоутвореннями селярно-хіазмальної ділянки, які
перебували на стаціонарному лікуванні у відділі запальних захворювань ДУ
«Інститут оториноларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» з
2008 по 2011 рр.
Проведено комплексне обстеження, хірургічне лікування та післяопераційне
спостереження 111 пацієнтів з доброякісними новоутвореннями селярнохіазмальної ділянки та кавернозного синусу в період з 2012 по 2017 рр.
Вік пацієнтів коливався від 18 до 76 років. З них чоловіки становили 46,7% (59
осіб), жінки – 53,3% (70 осіб).
Вибірка пацієнтів була суцільною – в дослідження ввійшли пацієнти, що
відповідають критеріям включення, після отримання добровільної згоди на
обстеження і лікування в відповідності з Європейською Конвенкцією по правам
людини від 04.04.1997 р.
Критерії включення пацієнтів до дослідження:
 пацієнти

з

доброякісними

новоутвореннями

селярно-хіазмальної

ділянки.
 раніше не оперовані;
 обох статей;
 вік – < 18 років;
Критерії виключення:
 злоякісні новоутворення селярно-хіазмальної ділянки та кавернозного
синусу;
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 наявність хронічного риносинуситу;
 тяжка супутня патологія в стадії декомпенсації;
 гіпертонічна хвороба ІІІ ст.;
 вагітність;
 наявність психічних розладів.
Розподіл пацієнтів за віком та статтю наведено у табл. 3.1.
Таблиця 3.1
Розподіл пацієнтів з доброякісними новоутвореннями
селярно-хіазмальної ділянки за віком та статтю (n=129), %
Стать
Вік
до 25 років

чоловіки (n=59)
(46,7%)
6 (4,6%)

жінки (n=70)
(53,3%)
7 (5,4%)

26-35 років

5 (3,9%)

19 (14,7%)

36-45 років

12 (9,3%)

12 (9,3%)

46-55 років

17 (13,2%)

12 (9,3%)

56-65 років

17 (13,2%)

13 (10,1%)

66-76 років

2 (1,6%)

7 (5,4%)

З даних, наведених в таблиці, видно, що новоутворення селярної ділянки з
рівною частотою зустрічаються в 2-х вікових групах чоловіків – 46-55 р. та 5672 р. У жінок більша кількість осіб спостерігається у віковій групі 26-35 років.
Основні скарги хворих різного віку не відрізнялись за своїм характером.
Специфіка скарг залежала від напряму росту новоутворення, розповсюдженості
процесу, а також в залежності від того, чи була пухлина гормонопродукуючою.
Найчастішою скаргою у обстежених пацієнтів був головний біль. Оцінка
вираженості головного болю проводилась за візуально-аналоговою шкалою при
первинному огляді пацієнта (табл. 3.2).
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Таблиця 3.2
Оцінка вираженості головного болю за візуально-аналоговою шкалою
Кількість балів за шкалою
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Кількість пацієнтів, %
6 (4,7%)
4 (3,1%)
4(3,1%)
3 (2,3%)
3 (2,3%)
6(4,7%)
7(5,4%)
19 (14,7%)
35 (27,1%)
42 (32,6%)

Як видно з даних, наведених в таблиці 3.2, у третини (32,6%) пацієнтів
спостерігався нестерпний головний біль, що не знімався, або знімався з
труднощами нестероїдними протизапальними препаратами.
Крім

головного

болю,

однією

з

патогномонічних

скарг

пацієнтів з

новоутвореннями селярно-хіазмальної ділянки, було наявність порушень зору.
Тому нерідко дані пацієнти в першу чергу зверталися до офтальмолога зі
скаргами на зниження зору чи звуження полів зору. Зниження гостроти зору
мало місце при впливі пухлини на інтракраніальний відрізок нервів, коли в
процес

залучався

папіломакулярний

пучок.

Це

відбувається

при

безпосередньому здавлюванні зорового нерва пухлиною або в результаті
зміщення його пухлиною і притискання нерва до серповидної зв'язки чи до
кісткових структур інтракраніального отвору зорового каналу. Зниження
гостроти зору могло бути однобічне чи двобічне.
На рис. 3.1 представлено розподіл пацієнтів за наявністю скарг на зниження
зору.
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Рис. 3.1. Розподіл пацієнтів за наявністю скарг на зниження зору.
Двоїння в очах розвивається значно рідше. В зв'язку з особливостями
анатомічної

будови

діафрагми

турецького

сідла,

пухлина

може

розповсюджуватися не стільки доверху, скільки латерально, в бік кавернозного
синусу – латероселярний ріст, тим самим здавлюючи окорухові нерви, в зв'язку
з чим могла виникати диплопія[113]. Двоїння в очах (диплопія) спостерігалось
у 21 (16,2%) пацієнта, у решти пацієнтів (108 (83,8%)) даної скарги не
відмічалось.
Іншою розповсюдженою скаргою у дорослих пацієнтів було збільшення
плоских кісток – обличчя, щелеп, пальців рук та ніг. Даний симптом
характерний для акромегалії – характерного синдромокомплексу пацієнтів з
соматотропними аденомами гіпофізу. У обстежених нами пацієнтів дані скарги
відмічалися у 21 (16,2%) особи.
У пацієнтів з наявністю пролактином часто відмічалися порушення функції
яєчників у жінок, особливо це стосувалося менструального циклу. З 70
обстежених пацієнток у 30 (23,3%) відмічались порушення менструального
циклу, у 40 (76,7%) даної скарги не спостерігалось.
Галакторея відмічалась у 26 осіб (20,2%), з них у 21 (16,2 %) жінки та у 5 (3,9%)
чоловіків.
Скарги на виражене головокружіння відмічались у 33 осіб (25,6%), у решти 96
(74,4%) осіб головокружіння не спостерігалось.
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Підвищену втомлюваність та загальну слабкість відмічали 100 осіб (77,5%),
інші 29 (22,5%) втомлюваності вищої, ніж звичайно, не відмічали.
Частина пацієнтів до хірургічного втручання скаржилась на утруднення
дихання через ніс (рис. 3.2), яке здебільшого було пов'язано з наявністю різного
ступеню викривлень носової перетинки.

Рис. 3.2. Розподіл пацієнтів в залежності від наявності суб'єктивного
порушення носового дихання.
У 10 пацієнтів (7,8%) при детальному опитуванні виявлено скарги на наявність
слизових виділень з порожнини носа в невеликій кількості, в зв'язку з
наявністю хронічного гіпертрофічного риніту. У 2 (1,6% ) пацієнтів дані скарги
були пов'язані з наявністю цілорічного алергічного риніту.
За результатами аналізу анамнестичних даних в 99 (76,7%) осіб вперше
виявлено наявність новоутворення селярно-хіазмальної ділянки; 28 (21,5%) осіб
попередньо

отримували

консервативне

лікування;

2

(1,6%)

пацієнтів

попередньо були прооперовані інтракраніально.
Збільшення маси тіла при загальному огляді відмічалось у 17 (13,8%) осіб з
гормонопродукуючими аденомами гіпофізу. В решти 112 (86,8%) осіб зміни
маси тіла при огляді та самим пацієнтами не було помічено.
Наявність стрій спостерігалось у 8 (6,2%) пацієнтів.
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Перед хірургічним втручанням всі пацієнти оглядалися спеціалістами:
отоларингологом, ендокринологом, офтальмологом та нейрохірургом.
При отоларингологічному огляді оцінювався ступінь викривлення носової
перетинки, наявність анатомічних

особливостей носових

раковин, що

утруднювало б доступ до селярно-хіазмальної ділянки, а в подальшому
впливало б на перебіг післяопераційного періоду. Оцінювався колір слизової
оболонки порожнини носа, наявність та характер виділень в носових ходах,
оскільки наявність навіть невеликого запального процесу під час хірургічного
втручання давало б змогу поширюватися інфекції інтракраніально чи впливати
на спроможність пластики дефекту основи черепа[193].
Проводячи оцінку ступеню викривлення носової перетинки застосовували
класифікацію Р. Младіна [3,125] (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Розподіл пацієнтів по наявності викривлення носової перетинки за
класифікацією Р. Младіна.
Як видно з даних, представлених на рис. 3.3, найбільша кількість пацієнтів була
з серединним положенням носової перетинки – 40 осіб (31,8%). Меншу
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кількість становили пацієнти з 3-ім типом викривлення носової перетинки (32
(24,8 %)) та 2-м типом за класифікацією Р. Младіна (26 осіб (20,1%)).
При розподілі пацієнтів з різними типами девіації носової перетинки на групи
ми спостерігали наступну картину (табл. 3.3).
Таблиця 3.3
Розподіл пацієнтів з різними видами викривлень носової перетинки
по групам
Кількість пацієнтів з різними видами
Рівень
Види викривлень
викривлень носової перетинки, абс. (%)
значимості
за класифікацією
відмінності,
Р. Младіна
1-а група (n=18) 2-а група (n=47) 3-я група (n=64)
p
Серединне
p>0,05
5 (28%)
14 (30%)
21 (32,8%)
положення
p>0,05
1
2 (11,1%)
4 (8,5%)
5 (7,8%)
p>0,05
2
3 (16,6%)
9 (19,1%)
14 (21,9%)
3

4 (22,2%)

12 (25,5%)

16 (25%)

p>0,05

4

2 (11,1%)

4 (8,5%)

4 (6,3%)

p>0,05

5

1 (5,5%)

2 (4,2%)

2 (3,1%)

p>0,05

6

1 (5,5%)

2 (4,2%)

2 (3,1%)

p>0,05

Як видно з табл.3.3 різні види викривлення носової перетинки спостерігалися в
усіх групах пацієнтів. Тобто пацієнти з носовою перетинкою по серединній
лінії, так і з 6 типом викривлення носової перетинки були рівномірно
розподілені в усіх групах. Відмінність між групами перевірялася за допомогою
критерію Крускала-Уоліса, при оцінці табл.3.3 статистично достовірної різниці
між групами не спостерігали (p=1,000).
Всім пацієнтам перед хірургічним вручанням проводилося ендоскопічне
обстеження порожнини носа.
Анатомічні особливості носових раковин (конха бульоза, подвійна середня
носова раковина) спостерігались у 23 (17,8%) пацієнтів[194]. У решти пацієнтів
анатомічних особливостей будови носових раковин не спостерігалося. Дані
особливості рівномірно розповсюджувалися по групах (табл. 3.4).
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Таблиця 3.4
Анатомічні особливості носових раковин у пацієнтів різних груп
Анатомічна
особливість
носових раковин
Concha bullosa

Кількість пацієнтів в групах, абс. (%)
1-а група
(n=18)

2-а група
(n=47)

3-я група
(n=64)

3 (16,6%)

9 (19,1%)

11(16,4%)

Рівень
значимості
відмінності,
p
p=0,956

Ціанотична слизова оболонка порожнини носа спостерігалася у 2 (1,6%)
пацієнтів, що пов'язано з наявністю в них цілорічного алергічного риніту. У 8
(6,2%) пацієнтів в носових ходах візуалізувались слизові виділення в невеликій
кількості. Дана риноскопічна картина пояснювалася наявністю у 2 (1,6%)
пацієнтів цілорічного алергічного риніту, у решти 6 – наявністю хронічного
гіпертрофічного риніту, пов'язаного зі значним викривленням носової
перетинки (1-а група – 2 (11,1%) пацієнта; 2-а група – 3 (6,4%); 3-я група – 3
(4,6%).
Наявність набряку слизової оболонки носових раковин та порожнини носа
відмічено у 4 (3,1%) пацієнтів. Двоє з них увійшли до групи порівняння, інші 2
– до досліджуваної групи.
Порушення зору у всіх пацієнтів фіксувалося при офтальмологічному
обстеженні. При обстеженні лікарем офтальмологом у 15 (11,6%) пацієнтів
виявлено біль при русі очних яблук (у 6 (12,8%) пацієнтів 2-ї групи, у 9 (14,1%)
– 3-ї групи). Зниження гостроти зору різного ступеню вираженості
спостерігалося майже у половини пацієнтів (рис. 3.4, табл. 3.5).
Як видно даних, представлених на рис. 3.4, у половини пацієнтів гострота зору
залишалася в межах вікової норми.
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Рис. 3.4. Розподіл обстежених пацієнтів за ступенем зниження гостроти зору.

Таблиця 3.5
Розподіл пацієнтів з порушенням зору по групах
Кількість пацієнтів в групах з наявністю
порушень зору

Зниження
гостроти зору
різного
ступеню

1-а група
(n=18)

2-а група
(n=47)

3-я група
(n=64)

Рівень
значимості
відмінності,
p

<0,1

1 (5,6%)

2 (4,3%)

0 (0%)

р>0,05

0,1-0,5

2 (11,1%)

13 (27,6%)

16 (25,0%)

р>0,05

0,5-1,0

7 (38,9%)

12 (25,5%)

14 (21,9%)

р>0,05

Вікова норма

8 (44,4%)

20 (42,6%)

34 (53,1%)

р>0,05

При оцінці достовірної різниці порушень зору у пацієнтів всіх груп,
використовували критерій Крускала-Уоліса. Як видно з табл.3.5 достовірної
різниці між різними групами не спостерігалося (p=0,334).
При проведенні периметрії у 69 (53,5%) пацієнтів спостерігалось звуження
полів зору, яке проявлялось у вигляді квадрантної бітемпоральної геміанопсії,
або квадрантної верхньотемпоральної скотоми. Це було пов'язане з тим, що при
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найбільш поширеному серединному варіанті розташування хіазми пухлина
починала здавлювати центральні перехрещені волокна нижньої поверхні
хіазми, що йдуть від носових половин сітківки. Клінічно це проявлялося
появою дефектів в верхніх скроневих квадрантах поля зору на обох очах –
початковий хіазмальний синдром. Поступово, по мірі росту пухлини,
поглиблювалися бітемпоральні дефекти поля зору, початковий хіазмальний
синдром переходив в розгорнутий з повним або майже повним випадінням
скроневих половин поля зору (табл. 3.6)[113].
Таблиця 3.6
Розподіл пацієнтів по групах з наявністю випадіння полів зору
Кількість пацієнтів в групах з наявністю
випадіння полів зору
1-а група
(n=18)
Наявність
випадіння полів
зору

2-а група
(n=47)

3-я група
(n=64)

Рівень
значимості
відмінності,
p
p=0,704

11 (61,1%)

25 (53,2%)

32 (50,7%)

Окрім зорових порушень, характерним для латероселярного напрямку
росту пухлини є наявність окорухових порушень в результаті або здавлювання
медіальної стінки кавернозного синусу пухлиною, або безпосередньою
інфільтрацією пухлиною структур кавернозного синусу. Не дивлячись на те, що
окорухові порушення при аденомі гіпофіза зустрічаються значно рідше, ніж
зорові порушення – від 1,4% до 4,5% за даними різних авторів (Younge, 1978;
Тrautmann, Laws, 1983; Аnderson еt аl., 1983; Gittenger, 1998), значимість їх
висока, особливо, якщо ними маніфестує пухлина [132].
Птоз відмічався у 5 (3,8%) осіб, що свідчило про ураження окорухового нерва
(в 1-й групі птоз спостерігався у 1 (5,6%) пацієнта, в 2-й – у 2 (4,3%) пацієнтів,
в 3-й – у 1 (1,6%)пацієнта).
Обмеження руху очних яблук спостерігалось у 10 (7,8%) обстежених
пацієнтів (в 1-ій групі – у 3 (16,6%) осіб, в 2-ій – у 4 (8,5%) пацієнтів, в 3-ій – у
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3 (16,6%) осіб). Відповідно, здійснюючи аналіз за критерієм Крускала-Уоліса –
достовірної різниці між групами не виявлено.
При огляді очного дна у деяких пацієнтів з'являлося поблідніння дисків зорових
нервів, переважно в скроневій половині – розвивалася первинна низхідна
атрофія зорових нервів. Важливо знати, що зміни на очному дні наставали
через багато місяців від моменту розвитку перших дефектів поля зору [106].
Атрофічні зміни зорового нерва відмічались у 36 (27,9 %) пацієнтів (див. табл.
3.7).
Таблиця 3.7
Розподіл по групах наявності атрофічних змін зорових нервів

Атрофічні зміни
зорового нерва

Кількість пацієнтів в групах з наявністю

Рівень

атрофічних змін

значимості

зорового нерва

відмінності,

1-а група (n=18) 2-а група (n=47) 3-я група (n=64)

p

4 (22,2%)

16 (34,0%)

16 (20,3%)

p=0,863

Як видно з табл.3.7 атрофічні зміни зорових нервів спостерігалися в
пацієнтів усіх груп, і згідно критерію Крускала- Уоліса, достовірної різниці між
кількістю пацієнтів з даною патологією у групах не виявлено.
При обстеженні пацієнтів велику увагу приділяли результатам додаткових
рентгенологічних методів обстеження. При оцінці результатів МРТ та КТдосліджень селярної ділянки важливе значення мала розповсюдженість та
напрямок росту пухлини[79,133].
Як відомо, ріст визначається по відношенню тканини пухлини до
турецького сідла. На ранніх етапах виникають ендоселярні новоутворення,
тобто такі, які ростуть в межах турецького сідла. По мірі росту відбувається
розповсюдження пухлини вверх, таким чином формується супраселярний
компонент

пухлини.

При

розповсюдженості

новоутворення

нижче

з

проростанням в клиновидну пазуху – пухлина набуває інфраселярного
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поширення.

При поширенні пухлини вбік та руйнуванні бокових стінок

турецького сідла таким чином проростаючи в кавернозний синус виникає
параселярне, або латероселярне поширення. Якщо пухлина росте в декількох
напрямках, то назва її поширення формується з назв тих напрямків, по яким
відбувається її ріст[133,167]. В пацієнтів, які брали участь в нашому
дослідженні спостерігалися такі види новоутворень за поширеністю (рис. 3.5.)

Рис. 3.5. Розподіл пацієнтів в залежності від поширеності пухлини по відношенню до
турецького сідла

Як видно з рис.3.5 найбільша кількість пацієнтів була з новоутвореннями,
що мали супраендоселярне та супраендопараселярне поширення, що свідчить
про звернення пацієнтів за медичною допомогою в більш пізні терміни. В той
час, коли новоутворення вже поширилося латерально та вверх, відповідно
проникаючи та здавлюючи суміжні органи (хіазму та кавернозний синус).
Провівши розподіл пацієнтів з різним поширенням новоутворень за
групами, спостерігали наступну картину табл.3.8.
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Таблиця 3.8
Розподіл хворих за розповсюдженням новоутворень по групам
Напрямок
розповсюдження
новоутворення

Кількість пацієнтів в групах
з різним розповсюдженням новоутворення

Рівень
значимості
3-я група (n=64)
відмінності,
p

1-а група
(n=18)

2-а група
(n=47)

Ендоселяний ріст

2 (11,1%)

4 (8,5%)

19 (29,7%)

р<0,05

Ендо-інфраселярний

1 (5,6%)

1 (2,1%)

2 (3,1%)

р>0,05

Ендо-параселярний

0 (0%)

4 (8,5%)

5 (7,8%)

р>0,05

Ендо-пара-інфраселярний

1 (5,6%)

1 (2,1%)

0 (0%)

р>0,05

Параселярний

1 (5,6%)

2 (4,3%)

1 (1,6%)

р>0,05

Супра-ендо-параселярний

2 (11,1%)

24 (51,1%)

15 (23,4%)

р<0,05

Супра-ендоселярний
Супра-ендо-параінфраселярний
Супра-ендоінфраселярний

8 (44,4%)

6 (12,7%)

18 (28,2%)

р<0,05

3 (16,6%)

2 (4,3%)

2 (3,1%)

р>0,05

0 (0%)

3 (6,4%)

2 (3,1%)

р>0,05

При аналізі розподілу різних ступенів розповсюдження новоутворень в
групах пацієнтів спостерігали відсутність статистично значимої різниці між 1ою і 3-ою групами пацієнтів. Розповсюдження новоутворень в 2-ій групі
пацієнтів статистично значимо відрізняється від 1-ої та 3-ої груп пацієнтів з
урахуванням поправки Бонферроні.

Даний факт пов'язаний з тим, що при

виборі способу доступу брали до уваги ступінь поширення новоутворення
латерально і для розширення хірургічного поля у пацієнтів застосовувалися
загальноприйняті способи доступу.
У пацієнтів,у яких була присутня пухлина з розповсюдженням
параселярно з руйнацією латеральної стінки турецького сідла, спостерігалося
проростання в кавернозний синус. Для визначення ступеню проростання в
кавернозний синус за даними літератури використовується класифікація Knosp
(див. рис. 1.2-1.5). У пацієнтів, що були включені в наше дослідження згідно
класифікації Knosp спостерігалися різні ступені інвазії в кавернозний синус та
розташування новоутворення по відношенню до сонної артерії, G0 відповідно
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до Knosp класифікації спостерігався у 34 (26,3%) пацієнтів, що свідчить про
відсутність поширення параселярно. Розповсюдженість параселярно, що
відповідала G1, мала місце у 23 (17,8%) хворих; G2 – у 18 (14%). Параселярний
ріст з залученням в процес сонної артерії і поширення новоутворення за
латеральну

каротидну

лінію

(G3)

спостерігався

у

35

(27,1%)

осіб.

Новоутворення, які огортали внутрішню сонну артерію з одного чи двох боків
(G4), спостерігались в 19 (14,8%) випадках.
Таблиця 3.9
Розподіл по групах різних типів проростання новоутворень
в кавернозний синус згідно класифікації Knosp
Ступінь
Кількість пацієнтів в групах з різним ступенем
розповсюдження
латерального розповсюдження
латерально
1-а група (n=18) 2-а група (n=47) 3-я група (n=64)
Рівень значимості
відмінності, p
G0
7 (38,9%)
8 (17,0%)
19 (29,7%)
р>0,05
G1
4 (22,2%)
4 (8,5%)
15 (23,5%)
р>0,05
G2
3 (16,7%)
6 (12,8%)
9 (14,0%)
р>0,05
G3
2 (11,1%)
19 (40,4%)
14 (21,9%)
р<0,05
G4
2 (11,1%)
10 (21,3%)
7 (10,9%)
р>0,05

Згідно табл. 3.9 можемо спостерігати, що в усіх групах були пацієнти з
різними ступенями проростання новоутворення в кавернозний синус. Проте
при проведенні статистичного аналізу за методом множинних порівнянь –
статистично значимої різниці не виявлено (p=0,076).
Всім пацієнтам, залученим до дослідження, було проведено акустичну
чотирьохфазну

риноманометрію.

Під

риноманометрії оцінювались такі показники:
- потік повітря на вдиху справа;
- потік повітря на видиху справа;
- потік повітря на вдиху зліва;
- потік повітря на видиху зліва;
- резистентність на вдиху справа;

час

проведення

акустичної
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- резистентність на видиху справа;
- резистентність на вдиху зліва;
- резистентність на видиху зліва.
При серединному розташуванні носової перетинки або незначній її
девіації (24 пацієнти) порушення носового дихання не спостерігалось:
резистентність на вдиху та на видиху з обох боків коливалась в межах від 0,150,50 кПа*с/м3. Потік повітря становив більше 250-300 мл/с з обох боків на
вдиху і видиху.
Оскільки оцінка викривлення носової перетинки нами проводилася за
класифікацією R. Mladina [57], то риноманометричні дані до хірургічного
втручання нами звірялися згідно даної класифікації.
Отже, при

1типі викривлення носової перетинки в пацієнтів

резистентність була приблизно однаковою з обох боків 0,58-0,7 кПа*с/м3, потік
повітря складав 280-330 мл/с.
2 тип - резистентність з боку викривлення носової перетинки складала
0,7-1,05 кПа*с/м3; потік повітря – 240-280 мл/с.
3 тип - резистентність на вдиху складала 1,05-1,3 кПа*с/м3, на видиху –
0,7-1,05 кПа*с/м3. Більша резистентність на видиху з протилежного боку була
пов'язана з вікарною гіпертрофією нижньої носової раковини. Потік повітря на
вдиху дорівнював 200-250 мл/с.
4 тип - резистентність на вдиху і видиху з обох сторін коливалася від 0,7
до 1,3 кПа*с/м3. Потік повітря рухався зі швидкістю 200-280 мл/с з обох боків
на вдиху та видиху.
5 тип - потік повітря при вдиху становив з боку викривлення – 120-190
мл/с, резистентність коливалася в значних межах – від 1,3 до 2,1 кПа*с/м3.
6 тип - резистентність на вдиху і на видиху складала в даних пацієнтів –
більше 2,1 кПа*с/м3. Зі сторони вм'ятини – резистентність становила 1,5-2,2
кПа*с/м3 і більше на видиху. Потік повітря менше 120 мл/с на вдиху і видиху з
сторони викривлення. З сторони вм'ятини потік повітря на вдиху становив вище
150 мл/с, на видиху менше 150 мл/с. У пацієнтів з значним викривленням
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носової перетинки та гіпертрофічним ринітом подекуди було неможливо
виміряти потік повітря і резистентність, в зв'язку з тим, що тиск повітря не
досягав 150 Па, на якому й проводиться вимірювання;
Пацієнтів з 7-им типом викривлення носової перетинки в нашому
дослідженні не спостерігалося.
Крім визначення дихальної функції порожнини носа, проводилося
лабораторне дослідження та вивчення рівня гормонів у пацієнтів, що
продукувалися функціональними аденомами. У 56 осіб (47,9%) спостерігали
гормонопродукуючі аденоми гіпофіза, у 61(52,1%) пацієнта гормональної
активності пухлини не спостерігалося. Проводячи спостереження, ми не
спостерігали достовірної різниці між кількістю пацієнтів з наявністю
гормонопродукуючих та нефункціональних аденом (р>0,05).
Вибір доступу не корелював з підвищеною секрецією у пацієнтів того чи
іншого тропного гормону.
Таким чином, доброякісні новоутворення селярно-хіазмальної ділянки
найчастіше діагностувалися в працездатному віці 25-65 років. Діагностували
дані новоутворення у представників обох статей. Найчастішою скаргою у
пацієнтів був головний біль, що у 32,6% пацієнтів становив 10 за шкалою
ВАШ. Тобто, як видно з табл. 3.2 у третини пацієнтів спостерігався нестерпний
головний біль, що тяжко знімався анальгетиками. У 50,6% пацієнтів
спостерігалося порушення зору різного характеру. 77,5% пацієнтів відмічало
загальну слабкість та підвищену втомлюваність. У пацієнтів всіх груп
спостерігалися різні ступені викривлення носової перетинки, достовірної
різниці у групах за кількістю пацієнтів з різними ступенями викривлення
носової перетинки за класифікацією Младіна не виявлено. Також достовірної
різниці між кількістю пацієнтів з анатомічними особливостями носових
раковин у різних групах не виявлено.
Згідно МРТ дослідження (див. рис.3.5) найбільша кількість пацієнтів була
з новоутвореннями, що мали супраендоселярне та супраендопараселярне
поширення (24,8% та 31,8%). Це свідчить про звернення пацієнтів за медичною
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допомогою в більш пізні терміни, або про утруднену діагностику новоутворень.
Слід також відмітити, що у групі порівняння достовірно більша кількість
пацієнтів була з супра-ендо-параселярним розповсюдженням новоутворення
(згідно даних МРТ-дослідження), це пов'язано з вибором способу доступу в
залежності від поширення новоутворення латерально див. табл.3.8. Відповідно,
завдяки вибору розширеного доступу до хірургічного втручання,

ступінь

проростання в кавернозний синус G3 теж спостерігався частіше в 2-ій групі
пацієнтів (див. табл.3.9), хоча за методом множинних порівнянь статистично
достовірної різниці в групах не виявлено.
З 117(90,7%) пацієнтів, в яких спостерігалися аденоми гіпофізу. У 47,9%
пацієнтів

спостерігалися

і

аденоми

гіпофізу,

що

характеризувалися

секреторною діяльністю (гормонопродукуючі). Вибір доступу не корелював з
підвищеною секрецією у пацієнтів того чи іншого тропного гормону.
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РОЗДІЛ 4.
НАЗАЛЬНА ФАЗА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ НОВОУТВОРЕНЬ
СЕЛЯРНО-ХІАЗМАЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
Після комплексного обстеження та встановлення діагнозу хворим
проводилося ендоназальне ендоскопічне видалення новоутворень. Всі доступи
до селярно-хіазмальної ділянки проводилися ендоскопічно ендоназально
транссфеноїдально.

Пацієнтам

проводили

хірургічне

втручання

під

комбінованим ендотрахеальним наркозом. Пацієнтам усіх груп хірургічне
втручання проводилося з застосуванням керованої гіпотонії.
Всі

хворі

оперовані

ендоскопічним

ендоназальним

способом.

Використовувався набір освітлювальної техніки, цифрової відеокамери фірми
«Karl Storz» з комплексом ригідних 4мм ендоскопів з різними кутами зору– 0,
30, 45 градусів, інтраназальна дрель, система спеціальної бі- і монополярної
коагуляції. Застосовували ендоскопічний ендоназальний доступ до турецького
сідла без використання носорозширювача.
Методика операції розділяється на 3 основних етапа – назальний,
сфеноїдальний, селярний. Додатково при потребі використовувалося ще 2 екстраселярний і етап пластики післяопераційних дефектів[15].
На назальному етапі здійснюється ендоназальний доступ до передньої стінки
основної пазухи. Після візуалізації головного анатомічного орієнтира –
природнього співустя основної пазухи – відбувається коагуляція слизової
оболонки сфеноетмоїдальної кишені для оголення кісткової передньої стінки
основної пазухи (крім випадків попередньої підготовки назосептального
лоскуту для наступного закриття дефекту). Зазвичай використовується
двохсторонній доступ – через обидві половини носа, що дозволяє працювати в
«чотири руки»[8,37].
На сфеноїдальному етапі в пацієнтів з загальноприйнятими доступами
відбувалася резекція задніх відділів перетинки носа, і у всіх групах проводилася
максимально широка сфенотомія з використанням дрелі і кісткових кусачок.
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Далі видаляються міжпазушні перегородки, в результаті чого з'являються
значущі анатомічні орієнтири основної пазухи – дно турецького сідла, planum
основної кістки, схил основної кістки, кісткові виступи внутрішніх сонних
артерій, кісткові виступи зорових нервів, оптико-каротидні кишені[23].
На селярному етапі операції трепанується передня стінка турецького
сідла, розсікається тверда мозкоа оболонка і відбувається видалення пухлини в
порожнині турецького сідла. При пухлинах гіпофіза спочатку резектується
нижня і центральна частина пухлини. З цією метою використовують ендоскопи
0° і 30°. Під час екстраселярної фази операції пухлина видаляється з супра і
параселярного простору, використовуючи 30° і 45° ендоскопи[119].
Для зупинки кровотечі використовувалися доступні засоби для місцевого
гемотазу - Surgicel™, ендоназальна біполярна коагуляція[48].
Інтраопераційна лікворея не розцінювалася, як ускладнення , а лиш, як
складова частина операції по радикальному видаленню пухлини. Пластика
дефекту усувала лікворею в післяопераційному періоді[136,98].
Хворі рандомізувалися в 3 групи в залежності від застосовуваних
доступів:
1-а група. Застосовувався

транссептальний спосіб доступу –

проводилася септопластика, видалення роструму та передньої стінки основної
пазухи здійснювалося транссептально. Септопластика проводилася в повному
об'ємі (відсепаровували слизову оболонку з одного боку, розрізали хрящ,
відсепаровували слизову з іншого боку, листки відсепарованої слизової
латералізовували носорозширювачем, а між його браншами установлювали
кістково-хрящовий скелет перетинки, який резектувався в передньому і
задньому відділах). Після цього з цього ж доступу відсепаровували слизову
оболонку з rostrum sphenoidale і з передньої стінки обох клиновидних пазух, до
візуалізації природніх спів усть цих пазух.

Рострум видалявся, після чого

проводилася транссептальна сфенотомія. Транссептально передня стінка
основної пазухи зносилася, разом з міжпазушною перетинкою, після чого
переходили до знесення задньої стінки клиновидної пазухи. Здебільшого
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проводилося

видалення

доброякісних

новоутворень

селярно-хіазмальної

ділянки, що знаходилися ендоселярно [7,182]. Оскільки, при даному доступі,
обмежена візуалізація новоутворень, що поширюються параселярно. Дану
групу склало 18 пацієнтів.
Можливими складнощами під час виконання даного доступу були :
-наявність транссептального коридору, камера ендоскопа потребувало
постійного очищення (через постійне забруднення),
-маніпуляція інструментами між листками перетинки призводила до
пошкодження листків носової перетинки,
розташованій

-при

серединно

носовій

перетинці

збільшувалася

травматичність оперативного втручання,
- ускладнювалося проведення повторного доступу до селярної ділянки
при рецидивах новоутворень.
- при формуванні назосептального клаптя для профілактики ліквореї,
відбувалося значне пошкодження носової перетинки, що згодом вело до
тотальних перфорацій, та атрофічних ринітів[180,138].
2-а група пацієнтів, де застосовувалися загальноприйнятий спосіб
доступу. Під час назальної фази перед початком хірургічного втручання для
зменшення інтраопераційної кровоточивості проводили змащування слизової
оболонки порожнини носа місцевим анестетиком з розчином адреналіну.
Слизову змащували повністю від верхніх відділів до дна порожнини носа, від
передніх відділів до носоглотки. В пацієнтів даної групи для зручності
маніпуляції хірургічних інструментів проводилася резекція задньої 1/3
перетинки носа, а також конхотомія носових раковин зліва, або справа. При
потребі

виконувалася

гайморотомія[96,152].

етмоїдотомія,

Інтраопераційну

медіальна

крововтрату

ендоскопічна

вимірювали

шляхом

віднімання кількості іригаційної рідини з ємності відсмоктувача. Крововтрата
становила

400 ± 70 мл. При

розкритті клиновидно пазухи та знесенні її

передньої стінки відмічалася кровоточивість що дорівнює 3-4 ступеню
візуалізації по шкалі Andre. P. Boezaart. Дана група налічувала 47
пацієнтів[202].
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Рис.4.1. Ендоскопічне зображення при використанні даного способу анестезії
У 3-ій групі пацієнтів здійснювався зберігаючий спосіб доступу. Цю
групу склало 64 хворих. В даній групі у пацієнтів під час хірургічного
втручання

зберігалися

носові

структури

та

слизова

оболонка

сфеноетмоїдального закутку[190]. При обмеженні операційного поля здійснювалися: латералізація середніх носових раковин , часткова резекція
середніх носових раковин, крістотомія[81]. При значному викривленні носової
перетинки під час назальної фази проводилася септопластика. Для зменшення
інтраопераційної кровоточивості

в даній групі застосовували розроблену в

нашому відділі і запатентовану методику (патент №104866 «Спосіб проведення
анестезії при виконанні ендоскопічних хірургічних втручань в ділянці основної
пазухи»)[198].

Спочатку

проводилося

змазування

слизової

оболонки

порожнини носа 10% розчином лідокаїну разом з адреналіном всіх носових
ходів від присінку носа до носоглотки, від дна порожнини носа до її верхніх
відділів. Через 5 хвилин за допомогою довгої голки, після медіалізації середньої
носової раковини, вводився 2% лідокаїн і розведений в ньому адреналін 1:200
000 по методиці, запропонованій Stammberger (дана методика полягає в тому,
що після змазування слизової оболонки порожнини носа розчином адреналіну ,
через 5 хвилин проводять ін'єкцію в ділянку медіальної стінки infundibulae,
processus uncinatus, передньої частини середньої носової раковини і и bulla
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ethmoidales 2%

розчином лідокаїну разом з 1:200 000 адреналіном під

контролем ендоскопа). Потім середня носова раковина латералізувалася. І
вводився анестетик в передню стінку клиновидної пазухи в наступних точках:
при анестезії слизової оболонки основної пазухи зліва – в проекції 5,7 та 11
годин. При анестезії справа – на рівні – 7,5 та 1 годин[201,202,203]. Дані точки
були вибрані, в зв'язку з проекцією відходження гілок: a. sphenopalatina - rr.
septi nasalеs posterior superior et inferior, а також r. lateralеs nasalеs
posterior[96,81,71].

Рис.4.2. Схематичне зображення точок ін'єкцій в ділянку передньої стінки
правої клиновидної пазухи

Рис.4.3. Схематичне зображення точок ін'єкцій в ділянку передньої стінки лівої
клиновидної пазухи
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Через 5-10 хвилин після інфільтрації приступають до видалення передньої
стінки клиновидної пазухи і здійснення доступу до селярно-хіазмальної
ділянки. Оцінку інтраопераційної крововтрати проводили за шкалою Andre P.
Boezaard

(табл. 4.1.) і шляхом вимірювання кількості крові в ємності

відсмоктувача (попередньо віднявши кількість використаної іригаційної
рідини)[181,120,201].
Таблиця 4.1.
Шкала інтраопераційної візуалізації хірургічного поля Andre. P. Boezaart
(1995)
Ступінь

Характеристика

0

Кровоточивість відсутня

1

Незначна кровоточивість: відсмоктування крові не потрібне

2

Незначна кровоточивість: потребує періодичного відсмоктування.
Не загрожує хірургічному полю.

3

Незначна
заповнює

кровоточивість: потрібно
операційне

поле

часте

через

відсмоктування,

кілька

секунд

кров
після

відсмоктування.
4

Помірна
загрожує

кровоточивість: потрібно
операційному

полю

часте

відсмоктування,

безпосередньо

кров
після

відсмоктування.
5

Важка кровоточивість: потрібне постійне відсмоктування, кров з
являється відразу

після відсмоктування,

заповнює операційне

поле, хірургія неможлива.
Завдяки

застосуванню

запропонованої

нами

методики

інтраопераційна крововтрата в пацієнтів даної групи (кількість крові в ємності
відсмоктувача)

становила

360±50мл.

А

інтраопераційна

візуалізація
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хірургічного поля по вищезгаданій шкалі становила 0-1 ступінь.

Рис. 4.4. Широко розкрита основна пазуха справа. 0-1 бал за шкалою
Andre. P. Boezaart
В даній групі пацієнтів застосування локальної анестезії в
комбінації

з

керованою

гіпотонією

зменшувало

інтраопераційну

кровоточивість[202]. Ймовірно, що дія місцевих анестетиків і деконгестантів
при аплікації і інфільтрації, діють не тільки на поверхневі судини слизової
оболонки, а також і на глибокі судини, зокрема судини окістя. Що в свою чергу
сприяє зменшенню кровоточивості, і як наслідок, зменшенню крововтрати та
покращує

візуалізацію[140,142,181,187,203].

Після

проведення

анестезії

проводилося розкриття клиновидної пазухи за запатентованою нами методикою
зі

збереженням

слизоої

оболонки

сфеноетмоїдального

закутку

та

внутрішньоносових структур (патент на корисну модель від 10.10.2017
№119698 «Спосіб доступу до основної пазухи при видаленні новоутворень
селярно-хіазмальної ділянки та кавернозного

синусу»)[204]. Модифікація

полягала в наступному: після ретельної адреналізації та інфільтраційної
анестезії

слизової

оболонкисфеноетмоїдального

природнє

співустя

основної

пазухи

з

обох

закутку
боків,

яке

візуалізувалось
при

потребі

розширювалося. Після розширення здійснювався розріз слизової оболонки
серпоподібним ножем в медіальному напрямку від співустя з переходом на
задні відділи перетинки носа (сформованої rostrum sphenoidale) (рис. 2.).
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Слизова оболонка (невеликий за розмірами верхній та нижній клапоть)
відсепаровувалась доверху та донизу [190,199,204]. Після оголення кістки
передню кісткову стінку основної пазухи скушували досередини та донизу
кістковими кусачками Kerrison. Аналогічно з іншого боку проводився розтин
слизової оболонки досередини та відсепаровувалась слизова оболонка. Після
цього хірург приступав до знесення міжпазушної перетинки в нижніх відділах,
залишків передньої стінки та rostrum, а також розширення передньої стінки
латерально. Після видалення новоутворення, проведення пластики передньої
стінки турецького сідла, перед виконанням тампонади носа клапті слизової
оболонки розрівнювались, вкладались зверху та знизу з обох боків,
відновлюючи задні відділи перетинки носа, що в подальшому сприяло
епітелізації дна основної пазухи[190].

S

Рис.4.5. Природнє співустя лівої клиновидної пазухи. Схематичне
зображення розтину слизової оболонки сфеноетмоїдального закутку.
Перевагами

запропонованого

способу

є

простота

відсутність потреби в спеціальному обладнанні; одночасна

виконання;
перфорація

міжпазушної перетинки дає можливість розширити операційне поле, а також
зберегти слизову оболонку передньої стінки основної пазухи, в товщі нижньої
частини якої йдуть гілки a. sphenopalatina, що живлять задні відділи носової
перетинки[81,106]. За рахунок збереження гілок останньої зменшувалася
інтраопераційна кровоточивість.
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При наявності у пацієнтів даної групи значного викривлення носової
перетинки, що обумовлювало неможливість доступу до сфеноетмоїдального
закутку, на початковому етапі операції виконувалась септопластика.
При наявності інтраопераційної ліквореї або значних дефектів основи
черепа, які могли б спровокувати виникнення ліквореї в післяопераційному
періоді у пацієнтів усіх груп проводилась пластика дефекту за допомогою
назосептального клаптя [65]. Використання назосептального клаптя вперше
запропоновано для зниження рівня післяопераційної ліквореї при великих
дефектах основи черепа, що призвело до зниження її рівня від більш як 20%, до
менше 5%, порівняно з іншими покривними техніками. Слизово-окісний
клапоть з перетинки носа на живлячій ніжці, викроюється за методикою,
запропонованою в 2006 році G. Haddad і співавторами [65,88].
На сьогоднішній час назосептальний клапоть є методом вибору для
закриття дефектів основи черепа. Однак, назосептальний клапоть значно
впливає на фізіологічні функції порожнини

носа і викликає значні їх

порушення, через травматичні маніпуляції з слизовою оболонкою порожнини
носа. Носові ускладнення, такі як кірки, перфорація носової перетинки і некроз
хряща, можуть ускладнювати взяття назосептального клаптя [129].
Під час формування даного клаптя користувалися загальноприйнятою
методикою. Перш за все змащували слизову оболонку місцевим анестетиком
разом

з

адреналіном,

або

оксиметазоліном.

Здійснювали

субмукоперіхондріальне введення по периметру перетинки носа зі сторони
взяття клаптя та в задні відділи середньої носової раковини. Проводили
введення 1% лідокаїну з розведеним в ньому 1:100 000 адреналіном. Верхню
інцизію

здійснювали

від

природнього

спів

устя

клиновидної

кістки

однойменного боку продовжуючи розтин допереду на 1-2 см нижче даху
порожнини носа (уникаючи пошкодження нюхового епітелію). Розтин
продовжували допереду, аж до рівня переднього кінця нижньої носової
раковини. В цій точці розріз повертали донизу (вертикально) до дна порожнини
носа. Задньо-нижня частина розтину проводилася над верхнім краєм хоани.
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Далі розтин продовжувався на носовому перетинку, до верхньощелепної ості,
перетинаючись з вертикальною порцією розтину. Нижня частина розтину
здійснювалася по дну порожнини носа, щоб клапоть був більших розмірів.
Клапоть відсепаровувався, використовуючи распатор Котле чи распаторвідсмоктувач. Слизова оболонка дна порожнини носа бере участь в формуванні
клаптя, звужуючись до заду і формуючи вузьку ніжку. Вузька ніжка робить
клапоть більш рухомим, не закриває латеральний закуток основної пазухи, дає
змогу відновитися видаленій слизовій основної пазухи,особливо в глибоких
бокових закутках. Це знижує ризик утворення мукоцеле. Якщо очікується
великий дефект, то допереду клапоть розширюється. Використовується
біполярна коагуляція низької

потужності, уникаючи пошкодження слизової

оболонки протилежної сторони перетинки носа та зменшуючи ризик
білатерального пошкодження слизової оболонки нюхової щілини. Середня
носова раковина частково пошкоджується, тільки при наявності concha bullosa
та дуже вузької порожнини носа. Назосептальний клапоть зміщувався разом з
охрястям та окістям до передньої стінки клиновидної пазухи, зберігаючи
живильну ніжку між задньо-верхнім і задньо-нижнім розтинами. Після повного
відсепарування клапан опускався в носоглотку, поки він не був потрібний для
закриття дефекту. Назосептальний клапоть потім забирався з носоглотки і
розвертався в правильній площині, щоб переконатись, що він не перекручений
чи зміщений. Потім клапан укладався в дефект основи черепа, в першу чергу
охоплюючи нейрохірургічний дефект. Знову ж таки переконувалися в тому, що
клапан не закручений і що поверхня слизової оболонки не повернута до
внутрішньочерепного дефекту, і що клапоть накриває кісткові краю дефекту
[41,116,129].
Для фіксації пластики основи черепа, при інтраопераційній ліквореї
застосовувався катетер Folley. Після укладання пластичного матеріалу під
ендоскопічним контролем заводився катетер до місця розташування пластики.
Обережно укладався, таким чином, щоб роздута фізіологічним розчином
поверхня

підтримувала лоскут по всій поверхні. Катетер використовувався
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розміром 10-12. Після введення манжета катетера роздувалася, шляхом
введення 6-8мл стерильного фізіологічного розчину в залежності від об’єму
пазухи і розмірів дефекту. Катетер Folley фіксував клапоть на встановленому
місці. Далі проводилася передня тампонада [29].
Таблиця 4.2.
Використання катетера Фоллея для утримання пластичного матеріалу.
Кількість пацієнтів в групах в яких використовували катетер Фоллея
1група(n=18)

2 група(n=47)

5,6%

3 група(n=64)

2А

2В

3А

3В

72,2%

6,9%

69,6%

7,3%

р>0,05
Згідно даних представлених в таблиці видно, що катетер Folley
здебільшого застосовувався для фіксації назосептального клаптя, але в деяких
випадках відповідно в 5,6% 1ої групи, 6,9% та 7,3% відповідно 2-ої та 3-ої груп
застосовувався катетер Folley для фіксації вільного клаптя fascia lata. В цих
пацієнтів назосептальні клапті не застосовувалися, в зв'язку з невеликими
дефектами [29,50].
В післяопераційному періоді для оцінки стану слизової оболонки
порожнини носа пацієнтів другої та третьої груп було розподілено на 2
підгрупи (рис.4.6). До підгруп 2А та 3А було включено хворих, яким під час
проведення

хірургічного

втручання

проводилась

пластика

дефекту

за

допомогою назосептального клаптя. До підгруп 2В та 3В увійшли пацієнти, у
яких у взятті назосептального клаптя не було необхідності.
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Рис.4.6. Розподіл пацієнтів досліджуваних груп на підгрупи в залежності
від використання назосептального клаптя.
В

контрольні

групи

ввійшли

пацієнти,

яким

проводилися

транссептальний ендоскопічний ендоназальний та загальноприйнятий способи
доступів[138]. В групу порівняння ввійшли пацієнти, яким проводився
ендоскопічний ендоназальний зберігаючий доступ до селярно-хіазмальної
ділянки[164]. Основну групу склали пацієнти третьої групи.
Після

хірургічного

видалення

новоутворень

були

проведені

гістопатологічні дослідження.
Достовірної різниці між методикою назальної фази ендоскопічного
ендоназального доступу та радикальністю видалення новоутворення не
спостерігалося (табл.4.3).
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Таблиця 4.3.
Відсоток радикальності видалення новоутворень селярно-хіазмальної ділянки в
групах пацієнтів
Радикальність

Групи пацієнтів (кількість хворих %)

Рівень

видалення

1 група (n=18) 2 група (n=47) 3 група (n=64)

значимості

новоутворення

відмінності,
p

Тотальне

12 (66,7%)

30(63,9% )

48 (75%)

р>0,05

Субтотальне

3 (16,6%)

11 (23,4%)

12 (18,7%)

р>0,05

Часткове

2 (11,1%)

5 (10,6%)

3 (4,7%)

р>0,05

Біопсія

1 (5,6%)

1 (2,1%)

1 (1,6%)

р>0,05

За результатами гістологічного дослідження: в 117 (90,7%) пацієнтів
спостерігалися аденоми гіпофізу. З них нефункціональні аденоми в 61 (47,3%)
пацієнтів,

а

гормонально

активні

в

56

(43,4%).

Краніофарингіоми

спостерігалися в 3 осіб (2,3%), менінігіоми селярної ділянки

в 7 (5,4%).

Парагангліомою та хондроміксоїдною фібромою страждало по 1 пацієнту
(0,77%).
Таблиця 4.4.
Результати гістопатологічного дослідження пухлин,
видалених під час хірургічного втручання
Гістологічний тип пухлини
нефункціонал
Груп функціональ
краніофарингі менінгіо парагангліо хондроміксої
ьна
и на аденома
ома
ма
ма
дна фіброма
аденома
% пацієнтів
1
33,3%
55,6%
11,1%
2А
44,4%
44,4%
5,6%
5,6%
2В
38,0%
55,2%
3,4%
3,4%
3А
47,8%
52,2%
3В
48,8%
36,6%
4,9%
7,3%
2,4%
-
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Оцінюючи дані, представлені в таблиці, бачимо, що в кожній з підгруп
спостерігався майже рівномірний розподіл між функціональними та не
функціональними аденомами. Також в кожній з груп, крім підгрупи 3В,
спостерігалися пацієнти з менінгіомами. Краніофарингіоми були визначені в
пацієнтів 2В та 3В підгруп.
Таким

чином,

завдяки

застосуванню

розробленої

методики

інфільтраційної місцевої анестезії середня інтраопераційна крововтрата

в

пацієнтів зменшилася до 360±50 мл, порівняно з 400±70 мл в групі порівняння.
Різниця

між даними показниками статистично не достовірна, за рахунок

різного розміру, поширення та характеру новоутворень. Проте інтраопераційна
візуалізація хірургічного поля у пацієнтів основної групи становила 0-1 ст.,
порівняно з 3-4 ст. за шкалою Boezaart у пацієнтів групи спостереження.
Розроблено органозберігаючий транссфеноїдальний спосіб доступу зі
збереженням

слизової

оболонки

сфеноетмоїдального

закутку

та

внутрішньоносових структур, що дозволяло зберегти слизову оболонку
сфеноетмоїдального закутку та внутрішньо носові структури, таким чином
зменшуючи

травматичність

ендоскопічного

ендоназального

транссфеноїдального доступу.
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337-342
2. Заболотна Д.Д., Цвірінько І.Р. Методика транссфеноїдального доступу зі
збереженням слизової оболонки передньої стінки клиновидної пазухи у
хірургічному лікуванні пацієнтів з пухлинами селярно-хіазмальної
ділянки.- Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №6, 2017.-с. 54-63

106

РОЗДІЛ 5
ПЕРЕБІГ РАННЬОГО ТА ВІДДАЛЕНОГО ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ
ПЕРІОДІВ
5.1 Перебіг раннього післяопераційного періоду
Післяопераційний період у пацієнтів, яким було здійснене хірургічне
втручання на основі черепа, мав свої особливості перебігу. Всім пацієнтам для
профілактики післяопераційної назальної ліквореї протипоказані дії, що можуть
призводити до підвищення внутрішньочерепного тиску протягом 2-3 місяців.
Це в певній мірі утруднює самостійний догляд за порожниною носа. В
ранньому

післяопераційному

періоді,

протягом

7-10

днів

пацієнти

спостерігалися в умовах відділення та амбулаторно. Тампони з порожнини носа
видалялися через 2 дні після хірургічного втручання. Катетер Foley, що
застосовувався у пацієнтів для фіксації назосептального клаптя видалявся на 7
день після хірургічного втручання. На даному етапі спостереження всім
пацієнтам

лікарем

порожнини

носа

оториноларингологом
з

місцевим

проводилася

застосуванням

щадна

препаратів,

що

санація
мають

протизапальний та судинно-звужуючий ефект, а також тими, що сприяють
регенерації слизової болонки порожнини носа. Крім того давалися рекомендації
щодо самостійного догляду за порожниною носа.
Люмбальний дренаж для профілактики ліквореї в післяопераційному
періоді не застосовувався. Оскільки згідно сучасних спостережень немає
статистичної достовірності ризику виникнення ліквореї в післяопераційному
періоді в пацієнтів в яких застосовувався люмбальний дренаж, і пацієнтів без
люмбального дренажа [92]. Проте, як наведено в літературі існує багато
ускладнень, пов’язаних з застосуванням останнього[92,172].
Назальна лікворея в ранньому післяопераційному періоді – одне з
найчастіших

ускладнень

при

видаленні

доброякісних

новоутворень
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гіпофіза[114], та за даними різних авторів зустрічається від 2,7% до 11%
[107,184,188].
У ранньому післяопераційному періоді в наших пацієнтів назальна
лікворея спостерігалася

у 12 пацієнтів, що становить 8,5% від загальної

кількості.
Таблиця 5.1.
Виникнення назальної ліквореї у пацієнтів різних груп
Групи пацієнтів (кількість хворих %)

Групи
Кількість
пацієнтів

1 (n=18)

2А (n=18)

2В (n=29)

3А (n=23)

3В (n=41)

2 (11,1%)

1 (5,6%)

2 (6,9%)

2 (8,7%)

4 (9,8%)

Рівень
значимості

0,97

відмінності, p

Статистичний аналіз даних проводився з використанням множинних
порівнянь (оскільки порівнювалися більше ніж 2 групи), відмінність між
групами перевірялася за допомогою критерію Крускала-Уоліса. Аналіз даних
показав, що відсоток виникнення ліквореї рівномірно розподілявся між групами
і статистично значимої відмінності між групами не спостерігалося (p=0,97 за
критерієм 2). Аналізуючи розміри новоутворення до хірургічного втручання
післяопераційна назальна лікворея спостерігалася в пацієнтів з значними
розмірами пухлин, що поширювалися супрапараендоінфраселярно, або у
пацієнтів

з

підвищеною

продукцією

адренокортикотропного

гормону

(хворобою Іценко-Кушинга). Це підтверджено даними літератури, згідно яких
встановлено, що післяопераційна назальна лікворея здебільшого пов’язана з
розмірами пухлини та її типом гістологічної структури[160,175]. В 3 пацієнтів
відмічалася назальна лікворея, де застосовувався назосептальний клапоть (в 2-
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ох пацієнтів 3-ої групи і 1 пацієнта 2-ої групи). Дане ускладнення в цих хворих
згідно наших спостережень було пов’язане з некрозом та інфікуванням
назосептального клаптя. Підсумовуючи дані можна зробити висновок, що
спосіб доступу до основної пазухи не впливає на виникнення назальної ліквореї
в ранньому післяопераційному періоді.
У 4 (3,1%) пацієнтів назальна лікворея була ускладнена менінгітом. Як,
відомо, дане ускладнення пов’язане з проникненням мікроорганізмів з
порожнини носа, та запальним ураженням мозкових оболонок. Дане
ускладнення не пов’язане з носійством St. aureus, чи іншої патогенної
флори[189].
У 1 (0,8%) пацієнта в післяопераційному періоді спостерігалася
фібриляція шлуночків. Після успішних реанімаційних заходів пацієнта було
переведено в відділення інтенсивної терапії.
У 1 (0,8%) пацієнтки в післяопераційному періоді виникла кома, пацієнтка
переведена в відділення інтенсивної терапії, де

на 4 день після операції

померла.
У 2 (1,6%) пацієнтів в післяопераційному періоді відмічався інсульт.
Серед оториноларингологічних ускладнень в ранньому післяопераційному
періоді спостерігалася носова кровотеча в 8 осіб, що становить 6,2%. Дане
ускладнення в усіх пацієнтів спостерігалося через 48 годин після хірургічного
втручання, після видалення тампонів. Оскільки носова порожнина являється
хірургічним коридором для хірургії гіпофіза та основи черепа, пошкодження
слизової, судин, зони Кіссельбаха може спровокувати виникнення даного
ускладнення[112]. За статистикою при виконанні транссфеноїдальних доступів,
відсоток носових кровотеч варіює від 3,3-7,1 [112,123,131]. Кровотечі
усувалися повторною тампонадою порожнини носа у 5(3,9%) осіб, або
коагуляцією судин під ендоскопічним контролем у 3 (2,3%) пацієнтів.
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Таблиця 5.2.
Частота виникнення носової кровотечі у пацієнтів різних груп
Групи пацієнтів (кількість хворих %)

Наявність
носової
кровотечі

1 (n=18)

2А (n=18)

2В (n=29)

3А (n=23)

3В (n=41)

2 (11,1%)

2 (11,1%)

3 (10,3%)

0 (0%)

1 (2,4%)

Рівень
значимості
відмінності, p

0,30

Як видно з табл. 5.2 однаковий відсоток виникнення носових кровотеч
спостерігався у пацієнтів 1 та 2А груп, ймовірно за рахунок більш
травматичного доступу, та пошкодження судин носової перетинки, та/чи
видаленням внутрішньо носових структур. Не спостерігалося жодного випадку
носової кровотечі в післяопераційному періоді в 3А групі, і 1 випадок у 3В
групі. Проте, використовуючи статистичний аналіз при проведенні порівняння
даного ускладнення в післяопераційному періоді статистично значимої
відмінності між групами не виявлено (p=0,3).
Також оцінювався стан слизової оболонки порожнини носа на 3ій, 7-ий та
10-ий день після оперативного втручання, тобто на так званому стаціонарному
етапі спостереження[195].
Ефективність застосування запропонованого способу сфенотомії зі
збереженням слизової оболонки сфеноетмоїдального закутку оцінювалась в
динаміці післяопераційного спостереження – на 3-у, 7-у та 10-у добу. Всім
пацієнтам проводилося ендоскопічне обстеження порожнини носа та вивчався
стан слизової оболонки порожнини носа

– наявність набряку слизової

оболонки порожнини носа, кірок, фібринових згортків та виділень в носових
ходах[145].
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На рис. 1. представлено наявність кірок в порожнині носа у пацієнтів обох
груп на 3-ю добу після хірургічного втручання.

Рис.5.1. Стан слизової оболонки, який оцінювався за наявністю кірок в
порожнині носа, у обстежених пацієнтів через 3 доби після хірургічного
втручання, наведено середнє значення та стандартна похибка.
Як видно з даних, представлених на рис.5.1., післяопераційні зміни
слизової оболонки порожнини носа, які оцінювались за наявністю кірок,
спостерігались у всіх хворих обстежених груп. Наявність кірок в порожнині
носа в різних групах мала різну ступінь вираженості.
Через 3 доби виявлено відмінність між групами (p<0,001 за критерієм
Крускала-Уолліса).
Як видно з наведених даних через 3 доби після хірургічного втручання
відмічалася менша кількість кірок в порожнині носа, а відповідно і стан
слизової був статистично значимо кращий (p<0,05 за критерієм Данна) в
підгрупах 2B, 3A та 3B ніж в групі 1. В той же час статистично значимої
відмінності в пацієнтів 1 та 2A груп за наявністю та кількістю кірок в
порожнині носа не було виявлено (p>0,05). Як бачимо, не було статистично
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достовірної різниці між контрольною 1 групою та групою 2А, де
застосовувалися загальноприйняті способи доступу разом з використанням
назосептального клаптя. В той же час в обох підгрупах 3-ої групи
спостерігається достовірно менша кількість кірок вже на 3-у добу після
хірургічного втручання, навіть у підгрупі 3А, де застосовувався назосептальний
клапоть.
З'ясовано, що у пацієнтів 3-ї групи стан слизової оболонки порожнини
носа відновлювався швидше (p<0,05), що підтверджується результатами,
отриманими на 7-у добу спостереження: після хірургічного видалення
новоутворень в обох підгрупах 3-ї групи відсоток осіб зі значною кількістю
кірок був меншим, ніж в 1-й групі у той час, як для підгруп 2А та 2В
відмінності від групи 1 не виявлено (p>0,05) (рис. 5.2).

Рис.5.2. Стан слизової оболонки, який оцінювався за наявністю кірок в
порожнині носа, у обстежених пацієнтів через 7 діб після хірургічного
втручання, наведено середнє значення та стандартна похибка.
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Рис.5.3. Стан слизової оболонки, який оцінювався за наявністю кірок в
порожнині носа, у обстежених пацієнтів через 10 діб після хірургічного
втручання, наведено середнє значення та стандартна похибка.
На 10-у добу, як видно з даних, представлених на рис.5.3, у всіх
обстежених спостерігається відновлення слизової оболонки порожнини носа. У
більшості пацієнтів усіх підгруп кірок в носових ходах не було (статистично
достовірної різниці між групами не виявлено, p>0,05). Тільки в 1-й групі у 1
пацієнта спостерігалася значна кількість кірок в порожнині носа на 10-у добу.
Слід зазначити, що не у всіх пацієнтів протягом післяопераційного
періоду в порожнині носа спостерігається велика кількість кірок, чи відчуття
сухості. Однак набряк слизової оболонки післяопераційної ділянки відмічається
у всіх пацієнтів. Вираженість останнього пропорційна травматичності
хірургічного втручання [110,170].
Ступінь назальної обструкції порожнини носа у пацієнтів обох груп
оцінювався під час проведення ендоскопічного обстеження порожнини
носа[41], результати представлено в табл.5.3.
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Таблиця 5.3
Ступінь обструкції порожнини носа у пацієнтів обох груп
в післяопераційному періоді
Групи хворих
Ступінь

2А

1

2В

3А

3В

обструкц

1

2А

2В

3А

3В

1

2А

2В

3А

3В

строки спостереження

ії

3-а доба

7-а доба

10-а доба

кількість пацієнтів (%)
Значний

55,6%

Помірний 44,4%
Незначний
Немає

0

27,8 17,2 17,4 12,2 11,1
%

%

%

%

33,3 41,4 60,9 24,4
%

%

%

%,

%
50%

0%

10,7
%

0% 9,8%

0

0

0

0

4,8%

33,3 17,8 13,0 14,6 27,8 11,1 17,9 13,0 12,2
%

%

%

%

%

%

%

%

%

38,9 41,4 21,7 63,4 38,9 66,7 50,0 73,9 46,3 44,4 22,2 21,4 26,1
99,8%
%
%
%
%,
%
%
%
%
%
%
%
%
%
0

0

21,4 13,0 29,3 27,8 66,7 60,7 60,9 73,2
%

%

%

%

%

%

%

%

Примітки: порівняння між групами проводилося за критерієм Крускала-Уолліса,
постеріорні парні порівняння за критерієм Данна.

При

проведенні аналізу (Табл.5.3) встановлено, що на 3-ю добу

спостережень ступінь закладеності порожнини носа у пацієнтів підгруп 2B та
3В була статистично значимо (p<0,05) нижчою, ніж для групи 1. Тобто вже на
3-ю добу відчуття обструкції в пацієнтів 3-ої групи був нижчим, ніж в пацієнтів
першої групи. Щодо загальноприйнятих способів доступу, то порівнюючи їх
спостерігали, що для підгруп 2А та 3A статистично значимої відмінності
ступеню обструкції порожнини носа від групи 1 не було (p>0,05). Тобто
найменший ступінь обструкції слизової оболонки порожнини носа спостерігали
в пацієнтів 3-ої групи (в обох підгрупах), порівняно з 1-ою та 2-ою.
Cтупінь обструкції порожнини носа у пацієнтів підгруп 3A та 3В була
статистично значимо (p<0,05) нижчою, ніж для групи 1 також на 7-у добу
спостереження. На цей період спостереження для підгруп 2А та 2В статистично
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значимої відмінності ступеню закладеності порожнини носа від групи 1 не було
(p>0,05).
На 10-у добу спостереження відбувається відновлення слизової в усіх
підгрупах пацієнтів. Та показники ступеню закладеності порожнини носа у
пацієнтів підгруп 2А, 2В, 3A та

3В практично вирівнялися і статистично

достовірної різниці ми не спостерігали (p>0,05).
В 3В підгрупі незначний ступінь закладеності носа спостерігався у
меншої (p<0,05) кількості пацієнтів, порівняно з кількістю пацієнтів усіх груп.
Та відповідно в найбільшої кількості пацієнтів 3В групи не відмічали
закладеностті носа (73,2%).
Слизові виділення в носових ходах спостерігалися в пацієнтів усіх груп.
Поява даних виділень пов’язана з пошкодженням слизової оболонки
порожнини носа протягом хірургічного втручання, пошкодженням внутрішньо
носових структур. Також не останню роль в провокації підвищеної продукції
слизу належить застосування передньої тампонади порожнини носа після
хірургічного втручання та використанню катетера Folley. Останні відіграють
роль сторонніх тіл в порожнині носа, що провокують запальні зміни, тим самим
стимулюючи продукцію слизу[49]. Наявність слизових виділень в порожнині
носа ми досліджували відповідно на 3-у, 7-у та 10-у добу після хірургічного
лікування при ендоскопічному обстеженні.

Рис.5.4. Наявність слизових виділень в носових ходах у обстежених
пацієнтів через 3,7 та 10 діб після хірургічного втручання.
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Відповідно, як видно з рис.5.4. слизові виділення після хірургічного
втручання були присутні у пацієнтів в усіх групах. На 3-у добу слизові
виділення в усіх групах були присутні в однакової кількості пацієнтів.
Статистично достовірної різниці в даний час дослідження між групами не
виявлено (p=0,80 за критерієм 2).
На 7-у добу, згідно з рис.4. відмічається зменшення пацієнтів з
слизовими виділеннями в усіх пацієнтів, особливо в 3В підгрупи, що стає
статистично значимо (p<0,05) менше, ніж у групі 1 та підгрупі 2А. Тобто
достовірна різниця на 7-у добу спостерігалася між пацієнтами 3В групи та 2А
та 1 групи, що відпов'язане з мінімальною травматичністю хірургічного
втручання. У пацієнтів 2А та 3А груп викроювалися назосептальні клапті, але
відмічається статистично достовірна різниця між 3А групою та 1, в той час як
різниці між 2А та 1 не спостерігається. Що дозволяє припустити, що навіть при
викроюванні назосептального клаптя, але при збереженні внутрішньо носових
структур та слизової оболонки сфеноетмоїдального закутку процес загоювання
в пацієнтів відбувався швидше і з меншою кількістю ускладнень.
На 10-у добу статистично значимої відмінності між групами не
спостерігається (p=0,20 за критерієм 2). Дане явище спостерігалося, оскільки
відмічалося зменшення кількості пацієнтів з слизовими виділеннями у всіх
групах, в зв’язку з відновленням слизової оболонки порожнини носа та
поступовим відновленням фізіологічних функцій порожнини носа.
Крім слизових виділень у відповідь на травматизацію слизової
оболонки також спостерігалося виникнення фібринових згортків в носових
ходах. Утворювалися в деяких пацієнтів після видалення тампонів, при
пошкодженні слизової оболонки порожнини носа, внаслідок організації
кров’яних згортків. Видалялися фібринові згортки при туалеті носової
порожнини.
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Рис.5.5. Наявність фібринових згортків в носових ходах у обстежених пацієнтів
на 3-у,7-у та 10 добу після хірургічного втручання.
На 3-у добу після хірургічного лікування наявність фібринових згортків
спостерігалася у пацієнтів всіх груп. Як видно з рис.5.5 більша

кількість

пацієнтів з даними об’єктивними ознаками у 1-ій групі, порівняно з 2-ою та 3ою групами Але статистично достовірної різниці між групами 2 і 3 і їх
підгрупами не виявлено (p=0,18 за критерієм 2).
На 7-у добу спостерігалося зменшення кількості пацієнтів з наявністю
фібринових згортків, але тенденція залишалася незмінною. Статистично
значимої різниці між пацієнтами 2 і 3 груп та їх підгрупами не відмічалося.
Проте спостерігалася статистично значима відмінність між 1-ою групою та 3В
підгрупою (p<0,05). В 1-ій групі спостерігалися фібринові згортки у більшої
кількості пацієнтів і повільніше відновлення слизової оболонки порожнини
носа, ніж в решти груп, ймовірно за рахунок травматичного пошкодження
стінок носової перетинки.
На 10-у добу кількість пацієнтів з фібриновими згортками зменшилася.
І при обробці даних не спостерігалося статистично достовірної різниці між
всіма групами.
Утруднення дихання через ніс є однією з найчастіших скарг у пацієнтів
після ендоназальних хірургічних втручань. Носова обструкція викликає
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дискомфорт, проявляється відчуттям недостатнього потоку повітря через
носову порожнину [72].

Відчуття носової обструкції може бути одним з

найвираженіших назальних симптомів. Ступінь вираженості даних симптомів
визначається не тільки вираженістю обструкції, але й суб’єктивним відчуттям
проходження повітря через носові ходи.
Оскільки вираженість носової обструкції не дуже добре корелюється з
результатами вимірювання останньої, важливо мати змогу точно оцінити
ступінь фізіологічної обструкції (Andre et al 2009; Thulesiuset al 2012) [169].
Методи,

що

використовуються

для

об'єктивного

вимірювання

прохідності і опору носа включають риноманометрію та акустичну ринометрію.
Поєднавши ці два методи широкого розповсюдження набула акустична
чотирьохфазна риноманометрія.
Основними показниками, що визначають об’єктивну оцінку прохідності
та функції дихальних шляхів є показники потоку повітря та резистентність
[137].
В нашому дослідженні всім пацієнтам до хірургічного втручання та на
10-у добу після операції проводилась оцінка носового дихання за допомогою
чотирьохфазної акустичної риноманометрії[195]. Вимірювались показники
потоку повітря на вдиху справа (FIR) та зліва (FIL), на видиху справа та зліва
(FER та FEL, відповідно), а також резистентності (опору) на вдиху та видиху
справа та зліва (RIR, RIL та RER, REL) (рис. 5.6-9). Порівняння показників
проводилося з використанням однофакторного дисперсійного аналізу або
критерію Крускала-Уолліса, (постеріорні порівняння за критерієм множинних
порівнянь Шеффе або Данна).
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Рис.5.6. Показники потоку повітря до хірургічного лікування, наведено
середнє значення показника та його 95% ВІ.
Не було виявлено статистично значимої відмінності показників акустичної
риноманометрії між групами (Рис.5.6) ні за FIR (p=0,58) ні за FER (p=0,48), ні
за FEL (p=0,33). За показником FIL виявлено тенденцію відмінності (p=0,05),
але при проведенні парних порівнянь статистично значимої відмінності не
виявлено.

Рис. 5.7. Показники потоку повітря на 10-у добу після хірургічного
втручання, наведено середнє значення показника та його 95% ВІ.

119

При порівнянні показників акустичної риноманометрії на 10-у добу
(Рис.5.7) виявлено відмінність між групами за показниками FIR, FER, FIL та
FEL (p<0,001 для всіх змінних) при цьому спостерігається менший (p<0,05)
потік повітря на вдиху і видиху з обох сторін в групі 1 та підгрупі 2А у
порівнянні з підгрупою 2В та обома підгрупами 3-ої групи. Показники підгрупи
3В були вищими, також, показників і для групи 2В (p<0,05). Дані показники
аналізу свідчать, про доволі швидке (вже на 10-у добу) відновлення носового
дихання, за рахунок відновлення потоку повітря в пацієнтів 3В підгрупи.
Крім потоку повітря, оцінювалась також резистентність (опірність)
носових структур потоку повітря (рис. 5.8-9).

Рис. 5.8. Показники резистентності носових структур потоку повітря до
хірургічного втручання (за даними акустичної риноманометрії), наведено
середнє значення показника та його 95% ВІ.
Аналіз показників (Рис. 5.8) свідчить про відсутність статистично значимої
відмінності показників резистентності носових структур потоку повітря до
хірургічного втручання між групами ні за RIR (p=0,42) ні за RER (p=0,32), ні за
REL (p=0,21). За показником RIL виявлено тенденцію відмінності (p=0,03), але
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при проведенні парних порівнянь статистично значимої відмінності не
виявлено.
На 10-у добу після хірургічного лікування вимірювали резистентність.
Середні показники представлені на Рис.5.9.

Рис. 5.9. Показники резистентності після хірургічного втручання, наведено
середнє значення показника та його 95% ВІ.
Наведені дані на Рис.5.9.

мають схожу тенденцію з даними потоку

повітря в порожнині носа пацієнтів, виявлено відмінність між групами за
показниками RIR, RER, RIL та REL (p<0,001 для всіх змінних) при цьому
спостерігається більше (p<0,05) значення резистентності на вдиху і видиху з
обох сторін в групі 1 та підгрупі 2А у порівнянні з підгрупою 2В та обома
підгрупами 3-ої групи. Крім того резистентність у підгрупі 3В були, також
нижчою ніж в підгрупі 2В (p<0,05). Результати опірності потоку повітря на 10-у
добу відповідають наведеним вище результатам потоку повітря в пацієнтів усіх
підгруп.
Аналізуючи вище наведені дані спостерігаємо, що на 10-ий день
післяопераційного періоду велике значення для носового дихання має
застосування транссептального доступу та формування назосептального клаптя.
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В пацієнтів 1-ої групи та 2А підгрупи, як видно з представлених даних
достовірно гірші показники носового дихання, це зумовлено скоріше всього,
значним пошкодженням слизової оболонки та внутрішньо носових структур. В
той час у пацієнтів 3А підгрупи, достовірно кращих показників, порівняно з 2В
підгрупою не спостерігалося, що свідчить про негативний вплив формування
назосептального клаптя на носове дихання в ранньому післяопераційному
періоді. Про те показники дихання даної підгрупи, залишалися достовірно
кращими, порівняно з 1-ою та 2А підгрупами. В той же час у пацієнтів 3В
підгрупи об’єктивні дані носового дихання достовірно кращі, порівняно з 1-ою
та 2-ою групами. Це свідчить про те, що збереження носових структур сприяє
швидкому відновленню носового дихання вже в ранньому післяопераційному
періоді. Навіть у пацієнтів, в яких формувався назосептальний клапоть,
збереження внутрішньо носових структур сприяло кращим показникам
носового дихання в ранньому післяопераційному періоді.
5.2 Перебіг віддаленого післяопераційного періоду
Все більше приділяється вивченню перебігу післяопераційного періоду у
пацієнтів, яким проводилося ендоскопічне ендоназальне транссфеноїдальне
видалення

новоутворень

спостереження

за

даними

селярної

ділянки

пацієнтами

в

[68,109,124].
післяопераційному

Протягом
періоді

повідомляється про різні синоназальні ускладнення [156]. Серед поширених
ускладнень - не тільки носові кровотечі та ринорея, а також сфеноїдит,
атрофічний риніт, нюхові розлади, перфорація носової перегородки та синехії
порожнини носа. Проте частота захворюваності, симптоми та способи усунення
чи лікування різноманітних назальних ускладнень ще недостатньо вивчені
[171].
Протягом проведення дослідження здійснювалося спостереження за
пацієнтами в пізньому післяопераційному періоді через 3, 6 та 12 місяців після
хірургічного втручання.
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Під час спостереження оцінювали об’єктивні ознаки – наявність кірок в
порожнині носа, стоншення та атрофічні зміни слизової оболонки порожнини
носа,

наявність

перфорації

носової

перетинки.

Відмічали

наявність

гіпертрофічних змін носових раковин, наявність виділень з порожнини носа та
їх

характер.

За

даними

скарг,

анамнезу

та

контрольних

знімків

магніторезонансної томографії чи мультиспіральної комп’ютерної томографії
оцінювали наявність етмоїдиту, верхньощелепних синуситів, фронтиту та
сфеноїдиту.
Протягом усього періоду спостереження у всіх групах пацієнти
скаржилися на порушення носового дихання, вираженого в більшій чи меншій
мірі (рис.5.10). Це пов'язане з травматичністю хірургічного лікування, а також
станом слизової оболонки та індивідуальними особливостями пацієнтів.
Порушення носового дихання спостерігалося в пацієнтів в яких мали
місце синехії носових ходів, синусити різної локалізації, гіпертрофічні та
атрофічні зміни слизової оболонки порожнини носа, та ін. Визначення
вираженості симптому пацієнти здійснювали самостійно по аналоговій шкалі.
Через 3 місяці після хірургічного втручання у підгрупі 3В спостерігалася
статистично достовірно більша кількість пацієнтів без симптомів назальної
обструкції порівняно з кількістю пацієнтів в 1ій групі та обох підгрупах 2ої
групи (р<0,05) (див. рис.5.10). Кількість пацієнтів, що не страждала
порушенням носового дихання 3А групи статистично достовірно більша ніж
кількість пацієнтів в 1 групі, порівнюючи з пацієнтами обох підгруп 2-ої групи
– статистично достовірної різниці не виявлено.
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Рис.5.10.Симптоми назальної обструкції через 3 міс після хірургічного
втручання.
Між кількістю пацієнтів з відсутністю носової обструкції 1-ої групи та
обома підгрупами 2-ої статистично достовірної різниці не виявлено (p>0,05).
Оцінюючи порушення носового дихання у пацієнтів через 6 міс
бачимо, що покращився стан носового дихання у всіх пацієнтів, особливо у
пацієнтів 3А підгрупи, що пов’язано з епітелізацією носової перетинки, де мало
місце взяття назосептального клаптя (рис.5.11).

Рис.5.11. Симптоми назальної обструкції через 6 міс після хірургічного
втручання.
Спостерігається статистично достовірно менша кількість симптомів назальної
обструкції різного ступеню вираженості у пацієнтів 3В підгрупи порівняно з
пацієнтами 2А та 2В підгрупи, та 1-ої групи (р<0,05). Так само спостерігається
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статистично достовірна різниця між пацієнтами 3А та 2А підгруп, а також між
пацієнтами

3А підгрупи та 1-ої групи (р<0,05). Статистично достовірної

різниці між пацієнтами 1-ої та 2-ої груп (обох підгруп) через 6 місяців після
хірургічного втручання не виявлено (рис. 5.11.).

Рис.5.12. Порушення носового дихання через 12 міс після хірургічного
втручання.
Через 12 місяців після хірургічного втручання у 1 та 2-ої збільшується відсоток
пацієнтів з суб’єктивним відчуттям відсутності назальної обструкції. В той же
час в обох підгрупах 3-ої групи кількість пацієнтів з відсутністю порушень
носового дихання залишається високою (рис.5.12). Тільки вже на 12 місяць
після хірургічного втручання відмінність між групами не є статистично
значимою (p>0,05).
За об'єктивними показниками, зокрема при риноскопії та ендоскопічному
обстеженні порожнини носа, відмічали наявність кірок в порожнині носа в
пацієнтів обох груп через 3, 6 та 12 місяців після хірургічного втручання (рис.
5.13.).

Післяопераційні зміни слизової оболонки порожнини носа через 3

місяці, які оцінювалися за наявністю кірок, спостерігалися у всіх хворих
обстежених груп, особливо в пацієнтів підгруп 2А та 3А, де застосовувався
назосептальний клапоть. Статистично значимо більша кількість пацієнтів з
кірками в носових ходах спостерігалася в 1-ій групі, порівняно з пацієнтами
підгрупи 3-В групи та 2В підгрупи (p<0,05). Статистично достовірної різниці
ми не (p>0,05) спостерігали між 1-ою та 2А підгрупою (рис.4.).
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Рис. 5.13. Стан слизової оболонки, який оцінювався за наявністю кірок в
порожнині носа у обстежених пацієнтів через 3, 6 та 12 місяців після
хірургічного втручання.
Через 6 місяців не було жодного пацієнта з кірками в носових ходах у
підгрупі 3В, що статистично достовірно менше, ніж в 1-й групі (p<0,05). В усіх
решта групах в невеликого відсотка пацієнтів спостерігалися в усіх групах. Про
те статистичної різниці між ними не було виявлено (p>0,05).
Через 12 місяців відмічалася статистично достовірно менша кількість
кірок в пацієнтів 3 групи порівняно з пацієнтами 1 та 2 груп ( р<0,05), оскільки
в 3-ій групі не спостерігалося пацієнтів з кірками в носовій порожнині
(рис.5.13).
Під час проведення ендоскопічного обстеження порожнини носа у
пацієнтів через 3, 6 та 12 місяці після хірургічного втручання оцінювалася
наявність стоншення слизової оболонки порожнини носа та атрофічних змін.
Визначення

атрофічних

досліджуваних

зміни

пацієнтів,

слизової

оболонки

підтверджували

діагностичних критеріїв [93]: суб'єктивних ознак :
- хронічної назальної обструкції,

за

порожнини

допомогою

носа

у

наступних
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- періодичних носових кровотеч,
- епізодичної аносмії;
Та об'єктивних ознак:
- наявності кірок в носовій порожнині,
- гнійних виділень та/або неприємного запаху з носа,
- ендоназальних операцій в анамнезі.
Наявність 2 критеріїв, які спостерігалися менше 3 місяців оцінювалося
нами, як стоншення слизової оболонки. При наявності більше 2 вище вказаних
ознак, що турбували пацієнта більше 3 місяців, свідчило, про наявність
атрофічних змін слизової оболонки порожнини носа.
Стоншення слизової оболонки порожнини носа відмічалося протягом
всього віддаленого періоду спостереження (див.рис.5.14.). Через 3 місяці після
хірургічного лікування відмічалося статистично достовірно більша кількість
пацієнтів зі стоншенням слизової оболонки порожнини носа у першій групі
(р<0,05), порівняно з 2-ою та 3-ою групами (обома підгрупами). Статистично
достовірної різниці між підгрупами 2А та 3А, а також 2В та 3В не було
виявлено (p>0,05).
Через 6 місяців після хірургічного втручання спостерігалася схожа
картина. Статистично достовірна кількість пацієнтів зі стоншенням слизової
оболонки спостерігалося в 1-ій групі (р<0,05). Достовірної різниці між
кількістю пацієнтів з даними симптомами між підгрупами 2-ої та 3-ої груп не
спостерігалося.
Через 12 місяців після хірургічного втручання статистично достовірно
більша кількість пацієнтів зберігалася в 1-ій групі (р<0,05). Відсоток пацієнтів
зі стоншенням слизової оболонки порожнини носа протягом 12 місяців в 3В
підгрупі (рис.5.14.) був статистично достовірно меншим, порівняно з
пацієнтами 2В підгрупи (р<0,05). Статистично достовірної різниці між
підгрупами А не спостерігалося (p>0,05).
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Рис. 5.14. Стоншення слизової оболонки порожнини носа у обстежених
пацієнтів через 3, 6 та 12 міс після хірургічного втручання.
Атрофічний риносинусит - це хронічне захворювання, пов'язане з
прогресуючою

втратою

нормально

функціонуючого

епітелію

верхніх

дихальних шляхів. У найбільш важкій формі це призводить до стану, який
зазвичай називають ―nasal cripple‖[97]. В досліджуваних нами пацієнтів
спостерігалася вторинна форма атрофічних змін слизової оболонки порожнини
носа (внаслідок перенесених ендоскопічних ендоназальних хірургічних
втручань та ендоскопічних ендоназальних розширених доступів)[134].
Атрофічні зміни слизової оболонки порожнини носа, мали місце у
пацієнтів, при наявності 2-ох і більше вище вказаних критеріїв, що турбували
пацієнтів більше 3 місяців.

Рис. 5.15. Атрофічні зміни слизової оболонки порожнини носа у обстежених
пацієнтів через 3, 6 та 12 міс після хірургічного втручання.
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В пацієнтів 1 групи протягом через 3,6 та 12 місяців достовірно частіше
(р<0,05) спостерігалися атрофічні зміни слизової оболонки порожнини носа,
порівняно з пацієнтами 2ої та 3ої груп (рис.6.6).
При детальному аналізі бачимо, що через 3 місяці після хірургічного
втручання спостерігалася статистично значимо більший відсоток пацієнтів в 1
групі, порівняно з пацієнтами 3А та 3В підгруп (55,6% проти 0%). Про те
статистично достовірної різниці (за методом множинних порівнянь) між 2 та 3
групою не виявлено (p>0,05). Але згідно рис.5.15. спостерігаємо наочну
різницю між обома підгрупами 2 та 3 груп (16,7% та 14,8% проти відсутності
атрофічних змін в обох підгрупах 3 групи). Даний результат пов’язаний з
потребою в більшій кількості вибірок, що наштовхує на подальше вивчення
даного показника.
Через 6 місяців та 12 місяців не спостерігалося статистично достовірної
різниці між пацієнтами 2А та 3А підгруп (p>0,05). Але слід зазначити, що через
6 та 12 місяців в пацієнтів 3В підгрупи не відмічалося атрофічних змін слизової
оболонки, на відміну від пацієнтів 2В підгрупи. Отже, взяття назосептального
клаптя та видалення внутрішньо носових структур сприяє розвитку атрофічних
змін слизової оболонки порожнини носа.
Доволі часто атрофічні зміни порожнини носа супроводжуються, або
спричинюють з часом перфорацію носової перетинки різних розмірів. На
початку

розвитку

ендоназальної

транссфеноїдальної

хірургії,

а

також

використання мікроскопічного транссфеноїдального доступу перфорацію
носової перетинки спостерігали третина хірургів. Дане ускладнення виникало
найчастіше у найменш досвідчених хірургів (7,6% проти 3,3% у найбільш
досвідченій групі) [184,200].
На сьогоднішній час частота виникнення перфорацій носової перетинки
в літературі коливається від 0,3 до 3% [143], при цьому повідомляється і про
випадки 7 і 40% [75]. Перфорація носової перегородки, як правило, виникає
частіше при виконанні повторних транссфеноїдальних операцій[67].
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Для запобігання формування перфорації перетинки носа, необхідно
добре знати кровопостачання порожнини носа. Крім того, цілісність слизової
оболонки порожнини носа може бути захищена кількома технічними
маневрами. До них відносять підслизову ін'єкцію місцевого анестетика,
формування

назосептального

клапотя

використовуючи

знання

місць

проходження судин та ін. Завдяки все більшому поширенню ендоскопічних
доступів перфорації носової перетинки в післяопераційному періоді виникають
все рідше [87].
Ми вивчали також наявність перфорацій носової перетинки (рис.16, 17,
18) у пацієнтів обох груп. У 1 групі перфорації спостерігалися у 4 (22,2%)
пацієнтів, з них точкові у 3 (16,7%). У 2А групі пацієнтів через 3 місяці після
хірургічного втручання точкові перфорації носової перетинки спостерігалися у
2 (11,1%) пацієнтів. У 2В групі перфорація носової перетинки спостерігалася
теж у 2 пацієнтів (в 1 пацієнта точкова, а у іншого діаметром більше 2см)[191].
Проаналізувавши причину формування перфорації носової перетинки
розміром >2см у пацієнта 2В групи за такий короткий період часу, ми
визначили, що у даного пацієнта відмічалося стоншення слизової оболонки
порожнини

носа

до

хірургічного

втручання,

та

значно

виражений

акромегалічний синдром. Перфорацій носової перетинки у пацієнтів 3 групи не
спостерігалося (рис 16-18).

Рис.5.16. Наявність перфорацій носової перетинки різного розміру у пацієнтів
різних груп через 3 місяці після хірургічного втручання
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Як видно з рис.5.16. статистично достовірної різниці між 1-ою та 2-ою
групою не виявлено, проте різниця статистично значима (p<0,05) між 1-ою та 3ою групою, де перфорації не спостерігалося в жодного пацієнта.
Через 6 місяців відмічається схожа тенденція – перфорація носової
перетинки відмічається у пацієнтів 1-ої та 2-ої груп, серед пацієнтів 3-ої групи
перфорації не відмічалося в жодного (див. рис.5.17).

Рис.5.17. Наявність перфорацій носової перетинки різного розміру у пацієнтів
різних груп через 6 місяців після хірургічного втручання.
Через 12 місяців перфорації носової перетинки ми спостерігали в такої ж
кількості пацієнтів другої групи. Перфорації носової перетинки мали місце в
12,8% пацієнтів (по 3 пацієнта з перфорацією носової перетинки в кожній з
підгруп). В 1-ій групі перфорації спостерігалися в 27,8%, тобто статистично
достовірної різниці між 1-ою та 2-ою групою не виявлено (p>0,05). В 3-ій групі
перфорацій носової перетинки не виявлено в жодного пацієнта, як і в попередні
місяці. (рис.5.18).
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Рис.5.18. Наявність перфорацій носової перетинки різного розміру у пацієнтів
різних груп через 12 місяців після хірургічного втручання.
В віддаленому післяопераційному періоді оцінювалося і функціональний
стан слизової оболонки. Показник мукоциліарного транспорту є одним з
інформативних аспектів, що відображає динаміку відновлювальних процесів в
порожнині носа. При дослідженні мукоциліарного кліренсу через 3 місяці після
хірургічного втручання спостерігалося

достовірне збільшення часу появи

солодкого присмаку в ротовій порожнині в пацієнтів 1групи становив
23,08±4,3, у пацієнтів 2-ої групи складав 21,6±5,1 хв, в той час як у пацієнтів 3
групи час проходження сахарину до ротоглотки становив 15.2 ± 9.08 хв. Як
видно з представлених хоча у пацієнтів 3-ої групи середнє значення часу
мукоциліарного кліренсу було найменшим, проте статистично достовірної
різниці між показниками різних груп не виявлено. Через 6 та 12 місяців після
хірургічного втручання аналогічно між показниками мукоциліарного кліренсу у
різних груп не виявлено.
Під

час

спостереження

за

пацієнтами

протягом

віддаленого

післяопераційного періоду, аналізуючи післяопераційні контрольні томограми
ми визначали наявність запальних змін в при носових пазухах.
Виникнення післяопераційних риносинуситів також можна вважати
ускладненням доступу[191,196]. У національному опитуванні Сполучених
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Штатів Америки це ускладнення ставалося з частотою 8,5%. В двох серіях
досліджень повідомляється про випадки гострого гнійного синуситу 15% і 9%
[87]. В нашому дослідженні ми брали до уваги наявність і гнійних і
катаральних синуситів. Оцінювали їх вигляд на комп'ютерній томографії чи/та
магнітно-резонанстній томографії. Відмічали наявність запальних змін в кожній
групі пазух оцінювалися за наявністю рентгенологічних змін (як і 2 – повне
затемнення/ наявність рівня рідини; так і 1- незначне пристінкове потовщення
слизової оболонки пазухи (Lund, Kennedy)).

Таблиця 5.4.
Кількість пацієнтів з наявністю синуситів у обох груп після хірургічного
лікування новоутворень селярно-хіазмальної ділянки
Строки спостереження

Синус
ити

3 місяці

6 місяців

різної

12 місяців

Групи хворих

локалі
зації

1

2А

2В

3А

3В

1

2А

2В

3А

3В

1

2А

2В

3А

3В

Етмоїд

27,

22,

29,6

7,4

4,9

11,

27,

29,6

13,4

2,5

5,9

29,4%

16%

8,7

2,6%

ит

8%

2%

%°

%*

%°

1%

8%

%°

%*

%°

%

*

°

%*

°

0%*

0%°

0%

5,9%

0%

4,3

0%

*

*

Гаймо

11,

11,

7,4

7,4

2,4

11,

16,

3,7

рит

1%

1%

%

%

%

1%

7%

%°

%

*
Фронт

5,6

ит

%

Сфеної

38,

33,

25,9

дит

9%

3%

%°

0%

2,4

0%

0%

5,6

5,6

°

%

%*

7,4

2,4

27,

%*

%°

8%

%°

*

0%

0%*

0%

0%

0%

0%

0%

0%

22,

13,5

8,7

2,5

29,

17,6%

16%

8,7

0%°

2%

%°

%*

%°

4%

*

°

%*

*

Примітки: * - статистично достовірна (p<0,05) різниця між підгрупами А 2 і 3 груп; ° статистично достовірна (p<0,05) різниця між підгрупами В 2 і 3 груп.
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Як видно з табл.5.4. через 3 місяці після хірургічного лікування щодо
відсотку етмоїдитів спостерігалася статистично достовірна різниця між 1-ою та
3-ою групою.

Між 1 групою та 2-ою статистично достовірної різниці не

виявлено (p>0,05). Між 1-ою та 3-ою групою спостерігається статистична
достовірна різниця (27,8% проти 7,4% та 4,9%) (р<0,05). У виникненні
гайморитів серед всіх груп статистично достовірної різниці не було виявлено.
Фронтит через 3 місяці після хірургічного втручання спостерігався в 1 пацієнта
2В групи, тоді як в 3В підгрупі не виявлено жодного пацієнта з явищами
запалення лобної пазухи. Потовщення слизової оболонки клиновидної пазухи
спостерігалося у всіх пацієнтів[200]. Але відмічалася достовірно менша
кількість пацієнтів в 3 групі (обох підгрупах) порівняно з 1-ою (р<0,05). Між 1ою та 2-ою значимої різниці не виявлено, що свідчить про позитивний вплив
застосованого нами доступу в 3-ій групі, щодо реіпетелізації клиновидної
пазухи, і як наслідок, меншої кількості запальних уражень в післяопераційному
періоді.
Через 6 місяців після хірургічного втручання спостерігалося частіше
виникнення етмоїдитів в 2B підгрупі, порівняно з 3В підгрупою (р<0,05).
Схожа картина спостерігалася і щодо синуситів іншої локалізації (див.
табл.5.4), однак відмінності за цими показниками не були статистично
значимими (p>0,05). Через 12 місяців статистично значимої різниці виникнення
запалень при носових пазух не було виявлено, про те спостерігалася тенденція
до зменшення відсотку запальних змін у пацієнтів 3-ої групи.
Внаслідок виникнення запальних змін в при носових пазухах під час
ендоскопічного обстеження спостерігалися виділення в носових ходах різного
характеру.
Виділення в носових ходах спостерігалися через 3 місяці в 27,9%
пацієнтів, з них тільки в 7% спостерігалися гнійні виділення. Як правило,
останні

спостерігалися

в

пацієнтів

з

гнійно-запальними

приносових синусів, розподіл яких по групах вказано вище.

ураженнями
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Рис. 5.19. Характер виділень в носових ходах через 3 міс після хірургічного
втручання.
Згідно рис.10. бачимо, що не відмічалося статистично-достовірної
різниці між пацієнтами 1-ої та 2-ої груп та пацієнтами 3А підгрупи стосовно
наявності гнійних виділень. В пацієнтів 3В підгрупи не спостерігалося в
жодного пацієнта наявності гнійних виділень. Слизові виділення були присутні
в носових ходах у пацієнтів всіх груп. При аналізі статистично достовірної
різниці між групами не відмічали.
Через 6 місяців гнійні виділення спостерігалися тільки в пацієнтів 1-ої
групи та 2А підгрупи (див. рис.5.20). Між групами статистично достовірної
різниці не виявлено (p>0,05). Але згідно рис.5.20 спостеріаємо, що найменший
відсоток виникнення слизових виділень спостерігався в пацієнтів 3-ої групи.

Рис.5.20. Характер виділень в носових ходах через 6 міс після хірургічного
втручання.
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Гнійних

виділень через 12 місяців після хірургічного лікування не

спостерігалося, але слизові виділення спостерігалися в усіх групах пацієнтів
(див. рис.5.21).

Рис.5.21. Характер виділень в носових ходах через 12 міс після хірургічного
втручання.
В усіх групах статистично достовірної різниці в даному проміжку часу
не спостерігалося. Про те, як видно з наведених даних, в 3В групі
спостерігається тенденція до зменшення кількості пацієнтів з наявністю даної
ознаки, навіть через 12 місяців після хірургічного втручання (20% проти 5,3%).
У пацієнтів усіх груп протягом всього періоду спостереження
спостерігалася наявність гіпертрофічних змін носових раковин[200]. Як видно з
рис.5.22. частіше гіпертрофічні зміни спостерігаються в пацієнтів 2А та 3А
підгруп. Дана картина пов'язана з швидшим відновленням слизової оболонки
порожнини носа у пацієнтів, де не застосовувався назосептальний клапоть. Але
при статистичній обробці даних через 3,6 та 12 місяців після операції
статистично достовірної різниці між групами не спостерігали (рис.5.22).
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Рис.5.22. Стан слизової оболонки нижніх носових раковин, який оцінювався за
наявністю гіпертрофічних змін.
При ендоскопічному обстеженні порожнини носа в віддаленому
післяопераційному періоді спостерігали наявність синеній в носових ходах.
Синехії носових ходів пов'язані зі звуженням в післяопераційному періоді
носових ходів, що спричинене набряком слизової оболонки, післяопераційним
зміщенням середньої носової раковини, гіперплазією грануляційної тканини,
дисфункцією мукозального епітелію, рубцевою контрактурою, несвоєчасністю
та неналежним доглядом в післяопераційному періоді [150,200].
Уникання непотрібного пошкодження слизової оболонки порожнини
носа та щадне та точне хірургічне втручання зі збереженням нормальної
слизової оболонки можуть запобігти виникненню синехій та призвести до
швидкої епітелізації порожнини носа[143].
В нашому дослідженні синехії в носових ходах спостерігалися в
пацієнтів усіх груп. При аналізі наявності синехій в носових ходах останні
розділяли по локалізації. Виділяли синехії середніх носових ходів та тотальні
синехії загального носового ходу, що значно утруднювали носове дихання.
Наявність синехій була зумовлена, як травматичним пошкодженням слизової
оболонки, так і відсутністю адекватного післяопераційного догляду за
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порожниною носа. Через 3 місяці після хірургічного втручання в пацієнтів 3
групи спостерігалася статистично достовірно менша кількість синехій
порівняно з пацієнтами першої групи та обох підгруп другої групи (рис. 5.23).

Рис.5.23. Синехії носових ходів у пацієнтів через 3 міс після хірургічного
лікування.
Через 6 та 12 місяців спостерігали статистично достовірно меншу
кількість синехій в пацієнтів 3-ої групи, порівняно з 2-ою і з 1-ою групами (р<
0,05) (рис. 5.24,5.25).

Рис.5.24. Синехії носових ходів у пацієнтів через 6 міс після хірургічного
лікування.
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Рис.5.25. Синехії носових ходів у пацієнтів через 12 міс після хірургічного
лікування.
При значному порушенні носового дихання та згоді пацієнтів, деяким
пацієнтам усіх підгруп було проведено розсічення синехій в післяопераційному
періоді.
Протягом спостереження було показано, що зменшення пошкодження
слизової оболонки, регулярне післяопераційне очищення носової порожнини та
своєчасне усунення синехій може знизити їх появу в

післяопераційному

періоді.
Об’єктивну оцінку носового дихання проводили за допомогою
чотирьохфазної акустичної риноманометрії. Вимірювалися показники потоку
повітря на вдиху справа (FIR) та зліва (FIL), на видиху справа та зліва (FER та
FEL, відповідно), а також резистентності (опору) на вдиху та видиху справа та
зліва (RIR, RIL та RER, REL) (рис. 5.26-33).
Кожен показник досліджували в часовому проміжку – порівнювалися
значення через 3,6 та 12 місяців. А також порівнювалися результати кожного
показника між собою, протягом усього періоду дослідження щодо кожної з
груп дослідження.
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Рис. 5.26. Динаміка зміни показника FIR пацієнтів досліджуваних груп,
наведено середнє значення та 95% ВІ.
Для аналізу динаміки зміни показників використано критерій Фрідмана
для повторних вимірювань.
При проведенні аналізу було виявлено зростання (p<0,001 за критерієм
Фрідмана) показника FIR для пацієнтів групи 1, 2A, 2B та 3В (див. Рис. 26). В
групі пацієнтів 3А статистично значимої зміни показника FIR із часом не
виявлено (p=0,96 за критерієм Фрідмана).
При цьому,

для пацієнтів груп 1, 2А, 2В відбувалося поступове

наростання показника з часом: значення показника через 6 місяців, в
середньому, зросло (p<0,05 за критерієм Conover) у порівнянні з показником у 3
місяці, а значення показника у 12 місяців зросло (p<0,05 за критерієм Conover),
як у порівнянні із показником у 6 місяців, так і у 3 місяці (див. Рис. 17). Для
пацієнтів групи 3В значення показника FIR у 6 та 12 місяців між собою не
відрізнялися (p>0,05), та було статистично значимо (p<0,05) вище, ніж у 3
місяці. Для групи 3А зміни показника FIR із часом не спостерігалося.
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Тобто в пацієнтів 3А та 3В груп відбувалася нормалізація проходження
потоку повітря справа на вдиху вже на 3 місяць після хірургічного втручання. В
пацієнтів 3В групи підвищувався даний показник до 6 місяця, після
хірургічного втручання, і майже залишався незмінним до 12 місяців. У групах
1, 2А, 2В нормалізація показника FIR відбувалася протягом 12 місяців, тобто
спостерігалося статистично значиме підвищення протягом усього періоду
дослідження. Це свідчить про достовірно швидше відновлення показника FIR в
пацієнтів 3 групи, порівняно з групами 1, 2А та 2В.
Для порівняння значень показника FIR у кожній групі та у кожний
часовий вимір (див. Рис. 5.26) було використано критерій Крускала-Уолліса та
критерій Данна для парних постеріорних порівнянь.
При проведенні аналізу виявлено, що на 3-й місяць спостереження
значення показника FIR у групах відрізнялося (p<0,001 за критерієм КрускалаУолліса).
При цьому значення показника в групах 3А та 3В було статистично
значимо (p<0,05 за критерієм Данна) вище, ніж у групах 1, 2А та 2В. Середнє
значення показника FIR у групі 2В було вище, ніж в групі 1 (p<0,05 за
критерієм Данна), а значення показника в групі 2А не відрізнялося від групи 1.
Це свідчить, що на 3 місяць після хірургічного втручання достовірно вищий
потік повітря на вдиху справа спостерігався в пацієнтів 3 групи ( обох підгруп),
на відміну від обох підгруп 2 та 1. Кращі показники FIR у пацієнтів 2В групи,
де не застосовувався назосептальний клапоть, в той же час як статистичної
різниці між групою 2А та 1 за показником FIR не виявлено.
На 6-й місяць спостереження значення показника FIR у групах також
відрізнялося (p<0,001 за критерієм Крускала-Уолліса). При цьому значення
показника в групах 3В було статистично значимо (p<0,05 за критерієм Данна)
вище, ніж у групах 1, 2А та 2В. Тобто на 6 місяць після хірургічного втручання
у пацієнтів 3В групи показник FIR був достовірно вищим порівняно з
пацієнтами підгруп 2-ої групи та 1-ої групи.
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В той же час для групи 3А FIR був вище (p<0,05), ніж у групах 1 і 2А
та не відрізнялася від групи 3В. Тобто відбулася реепітелізація носової
перетинки, і підгрупи 3-ої групи не відрізнялися між собою.
Середнє значення показника FIR у групі 2В було вище, ніж в групі 1
(p<0,05 за критерієм Данна), а значення показника в групі 2А не відрізнялося
від групи 1. Як і на 3-ій місяць після хірургічного втручання, у пацієнтів 2А
групи, де була резекція носових структур та взяття назосептального клаптя,
статистично не відрізнялася від 1 групи. Пацієнти 2В підгрупи мали
статистично кращий показник FIR, ніж 2А, що свідчить про негативний вплив
видалення внутрішньо носових структур та назосептального клаптя на функцію
носового дихання.
На 12-й місяць спостереження значення показника FIR у групах також
відрізнялося (p<0,001 за критерієм Крускала-Уолліса). Однак значення
показників у групах 2А та 2В досягли значень показника FIR третьої групи і не
відрізнялися від них (p>0,05), при цьому показники всіх підгруп: 2А, 2В, 3А, 3В
були статистично значимо (p<0,05) вище, ніж у групі 1. Таким чином тільки
через 12 місяців після хірургічного втручання відбувалося вирівнювання
показника FIR у пацієнтів 2 і 3 груп. Про те у пацієнтів 1 групи достовірно
менший FIR залишався і в цей проміжок часу.
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Рис. 5.27. Динаміка зміни показника FЕR пацієнтів 5-и груп, наведено середнє
значення та 95% ВІ.
Для оцінки динаміки зміни показника FЕR також використовували
критерій Фрідмана для всіх груп пацієнтів.
При проведенні аналізу було виявлено зростання (p<0,001 за критерієм
Фрідмана) показника FЕR для пацієнтів 1, 2А, та 2В груп. В групі пацієнтів 3А
та 3В статистично значимої зміни показника FЕR із часом не виявлено (p=0,32
та p=0.96 за критерієм Фрідмана).
При цьому,

для пацієнтів 1-ої групи, відбувалося дуже повільне

наростання показника з часом (p<0,05 за критерієм Conover), у порівнянні з 3 та
6 місяцями значення показника зросло аж до 12 місяця спостереження.
Значимого підвищення показника через 6 місяців, порівняно з 3-ма не
спостерігалося.
Для обох підгруп 2-ої групи відбувалося поступове наростання
показника з часом: значення показника через 6 місяців, в середньому, зросло
(p<0,05 за критерієм Conover) у порівнянні з показником у 3 місяці, а значення
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показника у 12 місяців зросло (p<0,05 за критерієм Conover), як у порівнянні із
показником у 6 місяців, так і у 3 місяці (див. Рис. 5.27). Для пацієнтів групи 3,
обох її підгруп,

змін показника FЕR у часі не спостерігалося. З даних

представлених на Рис.5.27, бачимо що поступове покращення показника FЕR
відбувається в пацієнтів 1 групи, трохи швидше в пацієнтів обох підгруп 2-ої
групи, і встановлення високого показника FЕR у пацієнтів 3-ої групи вже на 3ій місяць дослідження.
Для порівняння значень показника FЕR у кожній групі та у кожний
часовий вимір (див. Рис. 5.27) використовувався, як і щодо попереднього
показника критерій Крускала-Уолліса.
Виявлено, що на 3-й місяць спостереження значення показника FЕR у
групах відрізнялося (p<0,001 за критерієм Крускала-Уолліса). При цьому
значення показника FЕR в групах 3А та 3В було статистично значимо (p<0,05
за критерієм Данна) вище, ніж у групах 1, 2А та 2В. А середні показники
потоку повітря на видиху справа в пацієнтів 1 групи та підгруп 2А та 2В
статистично не відрізнялися, тобто резекція внутрішньо носових структур та
транссептальний спосіб доступу однаково впливав на показник FЕR на 3-ій
місяць пізнього післяопераційного періоду.
Через 6 місяців значення показника FЕR також статистично
відрізнялося (рис.5.27) (p<0,001 за критерієм Крускала-Уолліса). При цьому
значення показника FЕR статистично відрізнялися і були вищими в пацієнтів
обох підгруп 3-ої групи (p<0,05 за критерієм Данна) порівняно з пацієнтами 1,
2А та 2В підгруп. В той же час у пацієнтів 2В підгрупи FЕR достовірно вищим
був ніж в пацієнтів 1 групи, і достовірно нижчим порівняно з пацієнтами 3В
групи. Статистично достовірної різниці стосовно середньої величини FЕR між
пацієнтами 1 та 2А підгрупи не виявлено, відповідно як і для FIR в цей же
проміжок часу.
Як видно з даних наведених в графіку на 12-й місяць спостереження
значення показника FЕR у групах також відрізнялося (p<0,001 за критерієм
Крускала-Уолліса). Відмічалася схожа тенденція як і з середніми величинами
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потоку повітря на вдиху – статистично значимої різниці між обома підгрупами
2 і 3 групи не було виявлено, але у пацієнтів обох цих груп достовірно кращими
були показники FЕR ніж в пацієнтів 1-ої групи.
Таким чином, потік повітря на видиху справа у всіх груп пацієнтів мав
таку саму тенденцію, як і потік повітря на вдиху справа. Тобто протягом усього
періоду спостереження найвищі показники спостерігалися в пацієнтів 3 групи, і
тільки на 12 місяць спостереження спостерігалося поступове вирівнювання
показників потоку повітря справа у пацієнтів 2 і 3 групи. Тобто у 2-ій групі
відбувалося поступове відновлення носового дихання, і аж до 12 місяців воно
збільшувалося і досягало величин 3-ої групи. В той час як, у пацієнтів 1 групи
навіть через 12 місяців величини потоку повітря і справа і зліва не досягли
величин 3-ої групи.

Рис.5.28. Динаміка зміни показника FIL пацієнтів 5-и груп, наведено середнє
значення та 95% ВІ.
Розглядаючи динаміку підвищення показника FIL протягом 12 місяців
післяопераційного періоду спостерігаємо наступне. Було виявлено зростання
(p<0,001 за критерієм Фрідмана) показника FIL для пацієнтів 1, 2А, та 2В груп.
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В групі пацієнтів 3А та 3В статистично значимої зміни показника FIL із часом
не виявлено (p=0,58 та p=0.46 за критерієм Фрідмана).
Аналізуючи детальніше, спостерігаємо, що для пацієнтів груп 1, 2А,
2В відбувалося поступове наростання показника з часом: значення показника
FIL через 6 місяців, в середньому, зросло (p<0,05 за критерієм Conover) у
порівнянні з показником у 3 місяці, а значення показника FIL у 12 місяців
зросло (p<0,05 за критерієм Conover), як у порівнянні із показником FIL у 6
місяців, так і у 3 місяці (див. Рис. 5.28). Для пацієнтів обох підгруп 3-ої групи
значення показника FIL значимо не змінювалися.
Як видно з представленого рисунку значиме покращення показника
спостерігалося протягом усього часового проміжку в пацієнтів 1, 2А та 2В груп.
В той час, як у пацієнтів обох підгруп 3-ої групи нормалізація потоку провітря
відбувалася вже на 3-ій місяць, і значимо не виросла на 6 та 12 місяць
спостереження.
Проводячи порівняння середніх величин показника FIL кожної з груп
у кожний часовий проміжок (рис. 5.28.) спостерігали, що через 3 місяці групи
між собою відрізнялися (p<0,001 за критерієм Крускала-Уолліса).
При цьому у пацієнтів груп 3А та 3В показник FIL достовірно був
вище ніж у пацієнтів 1, 2А та 2В підгруп (p<0,05 за критерієм Данна).
Статичтично ж достовірної різниці між групами 1, 2А та 2В не спостерігалося.
Тобто спостерігали схожу тенденцію з показниками потоку повітря справа.
Через 6 місяців після хірургічного втручання за критерієм КрускалаУоліса між групами пацієнтів також спостерігалася статистично значима
різниця (p<0,001). Аналізуючи, які групи пацієнтів відрізнялися між собою за
показником FIL, спостерігали, що у пацієнтів 3А та 3В підгруп, статистично
значимо вищі результати показника FIL порівняно з пацієнтами 1 та 2А груп
(p<0,05 за критерієм Данна). В той же час для пацієнтів підгрупи 2В
статистично достовірна різниця середніх величин показника FIL спостерігалася
з пацієнтами 3В групи, та пацієнтами 1 групи. Відповідно значення показника
FIL було вище, ніж у пацієнтів 1 групи, і достовірно нижче, ніж у пацієнтів 3В
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підгрупи. Статистично достовірної різниці 2В підгрупи не було виявлено з
пацієнтами 3А підгрупи, що свідчить поступове покращення носового дихання
в пацієнтів цієї підгрупи. Але в зв’язку з тим що не було виявлено статистичної
різниці з підгрупою 2А, показник FIL все одно залишався нижчим. Достовірної
різниці між пацієнтами підгрупи 2А та 1 групи не було помічено. Статистично
значимої різниці між підгрупами 3-ої групи не було виявлено в даний проміжок
часу (p>0,05).
Розглядаючи дані наведені в графіку на 12-й місяць спостереження
значення показника FIL у групах також відрізнялося (p<0,001 за критерієм
Крускала-Уолліса). Як видно з рис 5.28 статистично значимої різниці між 2 і 3
групами не було виявлено, але у пацієнтів обох цих груп достовірно кращими
були показники FIL ніж в пацієнтів 1-ої групи. Спостерігалася схожа динаміка
з показниками потоку повітря справа - вирівнювання та покращення носового
дихання у пацієнтів 2-ої групи на 12 місяць спостереження, в той час, як у
пацієнтів 1 групи і на 12 місяць спостереження відмічалися достовірно нижчі
показники.
Оцінюючи наведені статистичні дані, можна зробити висновок, що в
пацієнтів обох підгруп 3-ої групи достовірно кращий показник FIL на 3-ій і 6ий місяць спостереження, і тільки на 12-ий місяць, достовірної різниці не було
помічено з 2-ою групою, а порівняно з пацієнтами контрольної 1-ої групи і на
12 місяць залишався значимо вищим.
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Рис.5.29. Динаміка зміни показника FEL пацієнтів 5-и груп, наведено середнє
значення та 95% ВІ.
Як видно з представленого малюнка показник потоку повітря на видиху
зліва (FEL), також оцінювався в динаміці протягом 12 місяців спостереження.
При проведенні аналізу було виявлено зростання (p<0,001 за критерієм
Фрідмана) показника FЕR для пацієнтів 1, 2А, та 2В груп. В обох підгрупах
пацієнтів 3-ої групи статистично значимої зміни показника FЕL із часом не
виявлено (p=0,58 та p=0.46 за критерієм Фрідмана). Тобто динаміка даного
показника корелює з усіма показниками потоку повітря з обох сторін.
При тому, що

було характерним для пацієнтів груп 1, 2А, 2В

відбувалося поступове наростання показника з часом: значення показника FЕL
через 6 місяців, в середньому, зросло (p<0,05 за критерієм Conover) у
порівнянні з показником у 3 місяці, а значення показника FЕL у 12 місяців
зросло (p<0,05 за критерієм Conover), як у порівнянні із показником FIL у 6
місяців, так і у 3 місяці (див. Рис. 5.29). Щодо пацієнтів обох підгруп 3-ої групи
значення показника FIL значимо не змінювалися, ні на 6-ий місяць
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спостереження, порівняно з 3, ні на 12-ий місяць спостереження порівняно з 3
та 6-им місяцем.
Порівнюючи середні величини показника FЕL кожної з груп у кожний
часовий проміжок (рис. 5.29.) відмічали, що через 3 місяці групи між собою
відрізнялися (p<0,001 за критерієм Крускала-Уолліса).
При цьому показники FЕL у пацієнтів 1, 2А та 2В груп статистично
відрізнялися від середніх величин даних показників у підгруп 3А та 3В, і були
достовірно менші (p<0,05 за критерієм Данна). Достовірно значимої різниці між
середніми величинами показника FЕL у пацієнтів 1, 2А та 2В не було.
Показники FЕL у пацієнтів обох підгруп 3-ої групи між собою також не
відрізнялися.
Згідно з наведених даних на рис.5.29. через 6 місяців після хірургічного
втручання групи між собою також статистично достовірно відрізнялися
(p<0,001 за критерієм Крускала-Уолліса).
Розглядаючи детальніше спостерігали, що через 6 місяців показник FЕL
у пацієнтів 1 групи достовірно був меншим, порівняно з пацієнтами 2В, 3А та
3В підгруп (p<0,05 за критерієм Данна). У пацієнтів 2А підгрупи FЕL
достовірно був нижчим, порівняно з пацієнтами обох підгруп 3 групи, а
порівняно з пацієнтами 1 та 2В підгруп статистично значимої різниці не було
виявлено. Середні величини FЕL у пацієнтів 2В підгрупи статистично значимо
відрізнялися тільки від значення показника FЕL пацієнтів 1 групи, тобто дана
група пацієнтів займала проміжна положення в графіку (рис.5.29), достовірної
різниці не було з пацієнтами підгруп 3-ої групи і 2А підгрупи, в той же час
статистично достовірна різниця між пацієнтами 2А та 3А, 3В підгруп була
очевидна.
Через 12 місяців після хірургічного втручання, як і для всіх наведених
вище показників статистично значимої різниці між 2 та 3 групами не було
виявлено. Проте показники FЕL у пацієнтів 2 і 3 груп (обох підгруп) достовірно
відрізнялися від величини показників FЕL у пацієнтів 1 групи.
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Згідно

наведених

даних,

можемо

припустити,

що

збереження

внутрішньо носових структур, а також слизової оболонки сфеноетмоїдального
закутку дозволяє відновити носове дихання, а саме показники потоку повітря
на вдиху і видиху вже на 3-ій місяць після хірургічного втручання. Це
стосується і пацієнтів, в яких застосовувався назосептальний клапоть для
пластики дефектів основи черепа. Отримані дані свідчать на користь швидкого
відновлення показників потоку повітря, оскільки вже через 6 та 12 місяців
майже не змінюються в динаміці. Але натомість залишаються статистично
значимо кращими від 1 та 2-ої груп на 3-ій та 6-ий місяць спостереження. Через
6 місяців тільки підгрупа 2В починала займати проміжне становище і для всіх
показників потоку повітря, маючи тенденцію до зростання.
І тільки на 12 місяць спостереження в пацієнтів 2-ої групи поступово
відновлюються показники потоку повітря, і вони перестають статистично
значимо відрізнятися від обох підгруп 3-ої групи. В той час як і через 12 місяців
після хірургічного втручання в пацієнтів 1-ої групи залишаються статистично
значимо гірші показники потоку повітря, порівняно з пацієнтами 3-ої групи.
Резистентність порожнини носа
Як відомо за допомогою акустичної риноманометрії виміюється не
тільки потік повітря, але й різниця тиску (Δp) між передніми та задніми
відділами носа під час вдиху і видиху. Носовий опір (резистентність)
визначається за допомогою закону Ома (R = ∆P/V˚) і дається в заданій точці
кривої потоку-тиску. Згідно ISCR (Clement et al 2005) резистентність слід
вимірювати при фіксованому тиску 150 Пa. Проблемою є те, що не завжди
риноманометрична крива потоку-тиску може досягати 150 Пa (Kern 1981; Sipila
et al 1992), тоді опір вимірюється за моделлю Брома. При нормальному носі, з
резистентністю, що досягає 150 Пa, згідно з даних ISCR середнє значення для
вдиху з однієї сторони, без застосування деконгестантів становить 0.36
Pa/(cm3/sec) (діапазон 0.34-0.40).
Тиск зазвичай вимірюється в Паскалях (Пa). Паскаль це є стандартна
міжнародна одиниця і є дуже малою. Тиск в 100 Pa дорівнює тиску, що
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створений стовпчиком води, висотою 1см. Потік повітря, як вже вказано вище
вимірюється см3/с. Одиниці ж опору – є комбінацією тиску та потоку повітря,
згідно з вище вказаної формули - кПа*с/м3.
Під час спокійного дихання при низькому тиску і потоку повітря
співвідношення між тиском і потоком повітря є майже прямолінійним. Але при
високому тиску і потоці крива співвідношення стає більш викривленою. Це
означає, що співвідношення між тиском і потоком не є постійним, а
відрізняється в залежності від того, де крива потоку тиску вимірюється опором,
і може між собою не корелювати.
В зв’язку з тим також досліджували резистентність носових структур в
пацієнтів усіх груп на вдиху і видиху з обох сторін.

Рис.5.30. Динаміка зміни показника RIR пацієнтів 5-и груп, наведено середнє
значення та 95% ВІ.
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Показник опору носових структур на вдиху справа (RIR) також
оцінювали в динаміці протягом 12 місяців спостереження. Для оцінки в
динаміці аналогічно застосовували критерій Фрідмана.
При проведенні аналізу було виявлено зменшення середнього значення
(p<0,001 за критерієм Фрідмана) показника RIR у пацієнтів 1, 2А, 2В та 3В
груп. Статистично значимої різниці в підгрупі 3А показника RIR із часом не
виявлено (p=0,96 за критерієм Фрідмана). Відповідно тільки в даної підгрупи
не спостерігалися зміни значення RIR в часовому проміжку.
Згідно з представлених даних на рис. 5.30. для пацієнтів груп 1, 2А, 2В
та 3В відбувалося поступове зменшення показника з часом: значення показника
RIR через 6 місяців, в середньому, зменшилося (p<0,05 за критерієм Conover) у
порівнянні з показником у 3 місяці, після того значення показника RIR у 12
місяців стало достовірно меншим (p<0,05 за критерієм Conover), як у
порівнянні із показником RIR у 6 місяців, так і у 3 місяці (див. Рис. 5.30.).
Відносно пацієнтів 3А підгрупи значення показника RIR значимо не
змінювалися, ні на 6-ий місяць спостереження, порівняно з 3, ні на 12-ий місяць
спостереження порівняно з 3 та 6-им місяцем.
Отже

резистентність

знижувалася

протягом

всього

періоду

спостереження майже у всіх груп. Виключення становили пацієнти 3А групи,
де достовірної різниці в часовому проміжку не було відмічено (p>0,05).
Також оцінювали середні величини показника RIR кожної з груп у
кожному часовому проміжку за допомогою критерія Крускала- Уолліса.
Як видно з рис.5.30 через 3 місяці після хірургічного втручання
відмічалася достовірна різниця між значенням показника RIR у групах
пацієнтів (p<0,001 за критерієм Крускала-Уолліса).
При детальнішому аналізі спостерігали, що статистично значимо
показник RIR був вищим у пацієнтів 1 групи, порівняно з пацієнтами 2В, 3А та
3В підгруп (p<0,05 за критерієм Данна). В той же час пацієнти 2А підгрупи за
показником RIR статистично значимо не відрізнялися від пацієнтів 1 групи та
2В підгрупи, а порівняно з обома підгрупами 3 групи, були достовірно
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вищими. Опір носових структур на вдиху справа у пацієнтів 2В підгрупи був
достовірно нижчим, порівняно з пацієнтами 1 групи, але залишався
статистично значимо нижчим, порівняно з RIR у пацієнтів обох підгруп 3 групи
(p<0,05 за критерієм Данна). В той же час у пацієнтів 3А та 3В підгруп
статистично значимої різниці в значеннях показника RIR між собою не
спостерігалося (p>0,05), про те значимо (p<0,05) відрізнялися порівняно з
пацієнтами 1 групи та обох підгруп 2 групи.
Через 6 місяців після хірургічного втручання значення показника RIR у
групах пацієнтів також значимо відрізнялося (p<0,001 за критерієм КрускалаУолліса).
При тому, що статистично достовірно вищі значення RIR спостерігалися
в пацієнтів 1 групи порівняно з пацієнтами 2В, 3А та 3В підгруп (p<0,05 за
критерієм Данна). В пацієнтів 2А групи показники RIR достовірно відрізнялися
від пацієнтів 3-ої групи (p<0,05 за критерієм Данна), достовірної різниці між 1
та 2В підгрупою не спостерігалося (p>0,05). Щодо показника RIR у пацієнтів
2В групи, то він статистично відрізнявся тільки від RIR у пацієнтів 1 та 3В
груп, а значимої різниці з пацієнтами 2А та 3А підгруп не було. У пацієнтів 3А
підгрупи значимо показники RIR були нижчими, порівняно з пацієнтами 1 та
2А підгруп, а в 3В – порівняно з пацієнтами 1, 2А та 2В груп і, відповідно
найнижчий опір носових структур залишався в пацієнтів 3В підгрупи (p<0,05).
Через 12 місяців після хірургічного втручання значення RIR, також
відрізнялося (p<0,001 за критерієм Крускала-Уолліса). Але статистично
значима різниця середніх величин RIR була тільки між пацієнтами 1 групи та
пацієнтами 2 і 3 груп. Достовірної різниці RIR на 12 місяць спостереження між
пацієнтами 2 і 3 груп не було помічено.
Згідно з статистичних даних для показника RIR можемо помітити, що
збереження носових структур сприяло зниженню резистентності носових
структур, і як наслідок в пацієнтів 3В групи спостерігалися найнижчі
показники. Відсутність назосептального клаптя має позитивний вплив на
носове дихання, і сприяє швидшому зменшенню резистентності (оскільки 2В
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група займала проміжне положення на 3 та 6 місяць спостереження). А резекція
носових структур разом з взяттям назосептального клаптя має негативний
вплив і сприяє високому опору та повільному відновленню носового дихання
(значима різниця відсутня 2А підгрупи з 3 тільки на 12 місяць спостереження).

Рис.5.31. Динаміка зміни показника RER пацієнтів 5-и груп, наведено середнє
значення та 95% ВІ.
Як видно з представленого рис.5.31. ми оцінювали динаміку показника
резистентності справа на видиху (RER) у всіх груп протягом всього періоду
спостереження.
Середнє значення RER змінювалося у пацієнтів 1, 2А та 2В підгруп
(p<0,001 за критерієм Фрідмана), шляхом поступового зменшення значення
опірності потоку повітря на видиху справа. У пацієнтів 3А та 3В підгруп
статистично значимої зміни показника RER із часом не виявлено (p=0,45 та
p=0.96 за критерієм Фрідмана). Відповідно, достовірних змін в часі для
пацієнтів 3-ої групи не спостерігалося.
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Значення показника RER у пацієнтів 1 групи через 3 та 6 місяців між
собою не відрізнялося, тобто динаміка була відсутня. Тільки через 12 місяців
RER достовірно була нижчою, порівняно з показниками на 3-ій і 6-ий місяць
спостереження (p<0,05 за критерієм Conover). Щодо пацієнтів 2А, 2В груп
відбувалося поступове зменшення показника RER з часом: значення показника
RER через 6 місяців, в середньому, зменшилося (p<0,05 за критерієм Conover) у
порівнянні з показником у 3 місяці, після того значення показника RER у 12
місяців стало достовірно меншим (p<0,05 за критерієм Conover), як у
порівнянні із показником RER у 6 місяців, так і у 3 місяці (див. Рис. 5.31).
Як видно з рис.5.31. для транссептальних способів доступу RER
знижується тільки аж на 12 місяць спостереження, на відміну від обох підгруп
2-ої групи, де спостерігається позитивна динаміка протягом всього часу
спостереження. В пацієнтів 3 групи RER залишається сталою, починаючи з 3-го
місяця спостереження.
При порівнянні показника RER у кожної групи через 3 місяці
спостерігали, що групи між собою також відрізнялися (p<0,001 за критерієм
Крускала-Уолліса).
У пацієнтів 1 групи показник RER був статистично значимо вищим,
порівняно з пацієнтами 2В, 3А та 3В підгруп (p<0,05 за критерієм Данна).
Резистентність RER у пацієнтів 2А групи, значимо не відрізнялася від пацієнтів
1 групи та підгрупи 2В, в той же час була достовірно вищою, порівняно з RER у
пацієнтів обох підгруп 3-ої групи (p<0,05 за критерієм Данна). Показник RER у
пацієнтів 2В групи, був достовірно нижчим ніж у пацієнтів 1 групи, але при
цьому залишався достовірно вищим, порівняно з обома підгрупами 3 групи.
Резистентність справа на видиху у пацієнтів обох підгруп 3 групи статистично
не відрізнялася, але достовірно була нижчою порівняно з 1, 2А та 2В
підгрупами в даному проміжку часу.
Згідно з рис.5.31. через 6 місяців спостереження всі групи аналогічно
відрізнялися між собою (p<0,001 за критерієм Крускала-Уолліса).
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Значення показника RER у пацієнтів 1 групи було достовірно вищим,
порівняно з підгрупами 2В, 3А та 3В (p<0,05 за критерієм Данна). Відповідно у
пацієнтів 2А групи величина показника RER не відрізнялася від 1 та 2В, про те
була достовірно вищою, порівняно з значенням RER у пацієнтів 3 групи (p<0,05
за критерієм Данна). Щодо 2В підгрупи, спостерігали те й що для RIR на 6-ий
місяць спостереження, достовірно (p<0,05) RER відрізнялася у пацієнтів даної
підгрупи тільки від 1 групи та 3В підгрупи.

Пацієнти 3А підгрупи мали

значення показника RER значимо нижче ніж у пацієнтів 1 та 2А підгруп. А
щодо 3В підгрупи, то відповідно показник RER був достовірно нижчим від
пацієнтів 1, 2А та 2В підгруп.
Отже через 6 місяців у пацієнти 2В підгрупи показник RER
зменшується, і дозволяє зайняти проміжне положення, проте найнижча
опірність, як бачимо залишається в пацієнтів 3 групи, особливо в пацієнтів
підгрупи 3В.
На 12-ий місяць спостереження після хірургічного лікування за
критерієм Крускала- Уолліса також спостерігалася достовірна різниця між
групами пацієнтів (p<0,001). Проте середнє значення показника RER
відрізняється тільки в 1 групи, порівняно з 2 та 3 групами. Статистичнодостовірної різниці між підгрупами 2 та 3 груп не виявлено.
Середнє значення показника RER мало схожу тенденцію з показником
RIR, де не спостерігали статистично достовірної різниці між 2 та 3 групами
пацієнтів тільки через 12 місяців після хірургічного втручання, в той час як у
пацієнтів 1 групи резистентність справа, як на вдиху, так і на видиху
залишалася достовірно вищою. Згідно з цим можна судити про позитивний
вплив збереження внутрішньо носових структур та слизової оболонки
сфеноетмоїдального закутку на функцію носового дихання. А застосування
транссептального способу доступу підвищує резистентність до потоку повітря
через порожнину носа.
Резистентність зліва як на вдиху так і видиху оцінювали таким же
чином як і справа.
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Рис.5.32. Динаміка зміни показника RIL пацієнтів 5-и груп, наведено середнє
значення та 95% ВІ.
Як зображено на рис.23. здійснювалася оцінка динаміки показника RIL
у всіх груп на 3-ій,6-ий та 12-ий місяць спостереження.
Резистетність на вдиху зліва (RIL) протягом 12 місяців змінювалася у
пацієнтів 1, 2А та 2В підгруп (p<0,001 за критерієм Фрідмана), шляхом
поступового зменшення значення опірності потоку повітря. У пацієнтів 3А та
3В підгруп статистично значимої зміни показника RIL із часом не виявлено
(p=0,08 та p=0.72 за критерієм Фрідмана).
Аналізуючи детальніше динаміку змін показника RIL у часі для
пацієнтів груп 1, 2А та 2В груп спостерігали наступну картину: відбувалося
поступове зменшення показника з часом: значення показника RIL через 6
місяців, в середньому, зменшилося (p<0,05 за критерієм Conover) у порівнянні з
показником у 3 місяці, після того значення показника RIL у 12 місяців стало
достовірно меншим (p<0,05 за критерієм Conover), як у порівнянні із
показником RIL у 6 місяців, так і у 3 місяці. Щодо пацієнтів 3 групи значення
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показника RIL значимо не змінювалися (p>0,05), ні на 6-ий місяць
спостереження, порівняно з 3-ім, ні на 12-ий місяць спостереження порівняно з
3-ім та 6-им (див. Рис. 5.32).
При порівнянні значення показника RIL у групах пацієнтів в кожен
проміжок часу, на 3-ій місяць спостереження групи відрізнялися між собою
(p<0,001 за критерієм Крускала-Уолліса).
У пацієнтів 1 групи статистично значимо показник RIL був вищим,
порівняно з пацієнтами 2В, 3А та 3В підгруп (p<0,05 за критерієм Данна).
Пацієнти 2А підгрупи мали статистично значимо вищу резистентність,
порівняно з пацієнтами 3-ої групи (p<0,05 за критерієм Данна). В той час
достовірної різниці в значеннях RIL між пацієнтами 2А підгрупи та 1 групою та
2В підгрупою не спостерігалося. Показник RIL в 2В підгрупи, був значимо
меншим, порівняно з пацієнтами 1 групи, проте залишався значимо вищим, ніж
у пацієнтів 3 групи. Пацієнти обох підгруп 3-ої групи за показником RIL,
відрізнялися від 1, 2А та 3А підгруп, в зв’язку з тим, що опірність носових
структур на вдиху зліва в даному проміжку часу була достовірно меншою
(p<0,05 за критерієм Данна).
На рис. 5.32. на 6-ий місяць спостереження за значенням показника RIL
групи хворих також відрізняються між собою (p<0,001 за критерієм КрускалаУолліса).
Із проведеного аналізу по кожній групі пацієнтів в даному часовому
проміжку спостерігали, що показник RIL у пацієнтів 1 групи був статистично
значимо вищим, порівняно з пацієнтами 2В, 3А та 3В підгруп (p<0,05 за
критерієм Данна). У пацієнтів 2А підгрупи RIL відрізнявся (p<0,05) від обох
підгруп 3-ої групи, а з 2В та 1 групою різниці не спостерігалося (p>0,05).
Пацієнти 2В підгрупи, за показником RIL знаходилися в проміжному
положенні, і відрізнялися тільки від пацієнтів 1 групи (p<0,05 за критерієм
Данна), в той час як для 2А, 3А та 3В підгруп значимої різниці не
спостерігалося (p>0,05). Відповідно пацієнти 3-ої групи достовірно мали
нижчий показник RIL тільки для 1 та 2А груп (p<0,05 за критерієм Данна).
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Як видно з рис.5.32. пацієнти 2В підгрупи займають таке ж перехідне
положення в даному проміжку часу, що характерне

для RIR та RER, що

свідчить про швидше зниження опірності, а відтак і відновлення носового
дихання у пацієнтів, в яких назосептальний клапоть не застосовувався.
Через 12 місяців щодо показника RIL також спостерігалася різниця між
групами пацієнтів (p<0,001за критерієм Крускала-Уолліса). Достовірно вищим
показник RIL був тільки в 1 групі, достовірної різниці між підгрупами 2 та 3
групи не спостерігалося (p>0,05).
Резистентність при вдиху зліва, в усіх групах пацієнтів має схожу
тенденцію з резистентністю на вдиху справа, виключенням хіба що є те, що в
показнику RER у пацієнтів 3В групи спостерігалася динаміка зниження
опірності протягом 12 місяців (p<0,05 за критерієм Conover), в той час як для
RIL у пацієнтів 3В групи різниці в часі в значеннях резистентності не
спостерігалося.

Рис.5.33. Динаміка зміни показника REL пацієнтів 5-и груп, наведено середнє
значення та 95% ВІ.
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Як видно з наведених даних динаміка показника резистентності зліва
на видиху (REL) оцінювалася у всіх груп протягом всього періоду
спостереження.
Значення показника REL змінювалося у пацієнтів 1, 2А та 2В підгруп
(p<0,001 за критерієм Фрідмана), шляхом поступового зменшення значення
резистентності до потоку повітря на видиху зліва. У пацієнтів 3А та 3В підгруп
статистично

значимої

зміни

показника

REL

протягом

віддаленого

післяопераційного періоду не виявлено (p=0,64 та p=0.37 за критерієм
Фрідмана). Згідно наведених даних, достовірних змін в часі для пацієнтів 3-ої
групи не спостерігалося (p>0,05).
При детальнішому розгляді змін в часі показника REL (рис.5.33.) у
пацієнтів 2А та 2В підгруп відбувалося поступове зменшення показника з
часом: значення показника REL через 6 місяців, в середньому, зменшилося
(p<0,05 за критерієм Conover) у порівнянні з показником у 3 місяці, після того
значення показника REL у 12 місяців стало достовірно меншим (p<0,05 за
критерієм Conover), як у порівнянні із показником REL у 6 місяців, так і у 3
місяці. У пацієнтів 1 групи значення показника REL через 3 та 6 місяців
статистично не відрізнялося, а вже через 12 місяців було достовірно меншим
(p<0,05 за критерієм Conover) порівняно з 3-ма та 6-ма місяцями.
На 3-ій місяць спостереження значення показника REL достовірно
відрізнялося між групами пацієнтів (p<0,001 за критерієм Крускала-Уолліса).
Як видно з наведених даних значення показника REL у пацієнтів 1
групи достовірно відрізнялися від значення показника REL пацієнтів 2В, 3А та
3В підгруп, і було значимо вищим (p<0,05 за критерієм Данна). Резистентність
у пацієнтів 2А підгрупи статистично значимо відрізнялася від пацієнтів 3-ої
групи (p<0,05 за критерієм Данна), але різниці з 1 та 2В групами не
спостерігалося (p>0,05). Пацієнти 2В підгрупи мали значення REL достовірно
менше, порівняно з пацієнтами 1 групи, та значимо вище від пацієнтів обох
підгруп 3-ої групи (p<0,05 за критерієм Данна). Відповідно значення REL у
пацієнтів 3 групи достовірно відрізнялося від пацієнтів 1 та 2-ої груп.
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Через 6 місяців після хірургічного втручання показник REL також
достовірно відрізнявся в різних групах пацієнтів (p<0,001 за критерієм
Крускала-Уолліса).
При детальнішому аналізі відмічали, що середнє значення показника
REL у пацієнтів 1 групи достовірно відрізнялося від 2В, 3А та 3В підгруп
(p<0,05 за критерієм Данна). Пацієнти 2А групи мали значення REL достовірно
меншим, порівняно з пацієнтами 3 групи, обох її підгруп (p<0,05 за критерієм
Данна). Що стосувалося значення показника REL у пацієнтів 2В підгрупи, то
статистично достовірна різниця в даної підгрупи, спостерігалася тільки з
пацієнтами 1 групи (p<0,05 за критерієм Данна), згідно з рис.5.33.,
розміщувалася в проміжному положенні. Пацієнти 3 групи достовірно мали
менше значення показника REL, ніж пацієнти 1 та 2А груп (p<0,05 за критерієм
Данна).
Через 12 місяців можемо спостерігати достовірну різницю між групами
(p<0,001 за критерієм Крускала-Уолліса).
Проте, згідно з рис. 33., різниця (p<0,05) була тільки між значенням
показника REL у пацієнтів 1 групи, порівняно з пацієнтами 2 та 3 груп. Між 2
та 3 групами достовірної різниці не спостерігалося (p>0,05).
Розглядаючи риноманометричні дані, включаючи величину потоку
повітря на вдиху і видиху з обох сторін, а також відповідні значення
резистентності, можемо спостерігати, що динаміка покращення носового
дихання спостерігалася в пацієнтів 1 та 2-ої груп. В той час, як для пацієнтів 3ої групи, обох її підгруп носове дихання стає сталим вже на 3-ій місяць після
хірургічного втручання, і протягом наступного періоду достовірно не
змінюється (p>0,05). Згідно цих даних можна судити про швидше відновлення
носового дихання в пацієнтів 3-ої групи. Що стосується порівняння кожної
групи в кожному часовому проміжку, то носове дихання в 3-ій групі на 3-й та 6ий місяць спостереження достовірно краще, порівняно з пацієнтами 2-ої та 3-ої
груп.

2А

група

риноманометричними

до

6

місяця

даними

після

значимо

не

хірургічного

втручання

відрізняється

від

за

пацієнтів
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контрольної 1 групи, і тільки на 12 місяць носове дихання відновлюється.
Даний факт наштовхує на висновок, що резекція внутрішньо носових структур
з формуванням назосептального клаптя має негативний вплив на загоєння та
продовжує час відновлення носового дихання. Щодо пацієнтів 2В підгрупи
через 6 місяців спостереження, риноманометричні показники займають
проміжне положення між 1, 2А та 3-ою групами. Тобто те, що не формувався
назосептальний клапоть у пацієнтів протягом хірургічного втручання сприяє
швидшому відновленню носового дихання.
Об’єктивні показники носового дихання у пацієнтів 3-ої групи
залишалися значимо вищими до 12 місяця спостереження. Тільки на 12 місяць
спостереження показники 2-ої групи наближалися до 3-ої. Достовірної різниці
у функції носового дихання між підгрупами 3-ої групи не було виявлено
(p>0,05) через 3, 6 та 12 місяців, що дозволяє припустити, що збереження
внутрішньо носових структур та слизової оболонки сфеноетмоїдального
закутку, навіть з формуванням назосептального клаптя сприяє швидкому
відновленню слизової оболонки порожнини носа та функції носового дихання.
Таким чином, проведення ендоскопічного ендоназального доступу до
селярно-хіазмальної

ділянки

запропонованим

способом

сприяло:

достовірному зменшенню кількості пацієнтів з наявністю кірок у 3 рази на 7-у
добу після хірургічного втручання порівняно з контрольною групою;
достовірному зменшенню кількості пацієнтів з наявністю слизових виділень в
порожнині носа на 7-у добу (у 2 рази порівняно з пацієнтами, в яких
застосовувалася загальноприйнята методика (p<0,05)). Також

проведення

ендоскопічного ендоназального доступу до селярно-хіазмальної ділянки
запропонованим способом сприяло зменшенню кількості пацієнтів з вираженим
набряком у 1,5 рази, порівняно з групою порівняння та у 4 рази порівняно з
контрольною групою на 3-у добу після хірургічного втручання.
У віддаленому післяопераційному періоді – через 3 місяці після
хірургічного втручання у пацієнтів основної групи атрофічних змін слизової
оболонки
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не спостерігалося (в групі порівняння у 16,7% пацієнтів відмічено атрофічні
зміни слизової оболонки порожнини носа). Також слід відмітити, що у
пацієнтів основної групи протягом всього періоду спостереження не
спостерігалося перфорації носової перетинки.
Встановлено, у пацієнтів, яким було застосовано удосконалені нами
органозберігаючі способи доступу, в післяопераційному періоді в 3 рази рідше
виникали ускладнення у вигляді етмоїдитів та в 4 рази рідше спостерігалися
сфеноїдити в віддаленому післяопераційному періоді.
Показники потоку повітря через 3 місяці після хірургічного втручання
у пацієнтів основної групи становили 115-130% від нормативних величин, що
достовірно вище, ніж у пацієнтів після застосування загальноприйнятої
методики (80-95%). Через 6 місяців показники в основній групі залишалися на
рівні 120-130%, а показники пацієнтів групи порівняння повільно зростали до
90-115%.

І

тільки

через

12

місяців

спостерігалося

вирівнювання

риноманометричних показників основної групи та групи порівняння, в той час
як показники контрольної групи залишалися достовірно нижчими – 95% від
нормативних величин.
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РОЗДІЛ 6.
ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ВИДАЛЕННЯ
ДОБРОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ СЕЛЯРНО-ХІАЗМАЛЬНОЇ
ДІЛЯНКИ ТА КАВЕРНОЗНОГО СИНУСУ

Якість життя (ЯЖ) – це особистісне відчуття стану здоров'я. Це єдиний
особистий досвід, який відображає не тільки здоров'я, але й інші фактори та
обставини в житті пацієнта, які лише він може виразити самостійно. Вплив на
якість

життя

мають

багато

факторів,

зокрема,

відмічається

вплив

синоназальних симптомів, що зазвичай пов’язані з наявністю риносинуситу.
SNOT-20

(Sinonasal

outcome

test-20)

–

один

з

найбільш

широко

використовуваних опитувальників для визначення якості життя пацієнтів з
синоназальними скаргами. Це самостійний тест з 20 пунктами, для кожного з
яких присутній вибір різного ступеню вираженості симптомів. Даний вибір
представлений загальною оцінкою (0-5) кожного з 20 пунктів без доменів чи
підрядних шкал. Цей опитувальник оцінює широкий спектр здоров'я людини та
якість життя, включаючи фізіологічні проблеми, функціональні обмеження та
емоційні наслідки хірургічних втручань, але на відміну від багатьох методів
оцінювання якості життя, призначений для вимірювання назальних симптомів.
Цей метод дослідження явищ риносинуситу не поділяється на пункти, що
відповідають за різні ділянки. В опитувальнику не висвітлено окремих
підпунктів для назальних, очних чи вушних симптомів; якості сну або
характеру болю; або соціальних чи емоційних проблем. Проте даний
опитувальник – це затверджений та стандартизований інструмент для оцінки
якості життя[76].
SNOT-20 дозволяє порівнювати результати лікування в часовому
проміжку, а також стан при різних захворюваннях між собою[72].Тому для
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оцінки тяжкості та еволюції синоназальних симптомів у пацієнтів після
ендоскопічної транссфеноїдальної хірургії ми застосували даний опитувальник.
Всім пацієнтам перед операцією давалися опитувальники SNOT-20
(Sinonasal outcome test-20). Згідно них оцінювались назальні скарги (перші 10
питань) та загальні скарги пацієнта (решта 10 питань). Кожне з питань слід
було оцінити від 0 балів (коли даних скарг не спостерігається зовсім), і до
максимальних 5 балів (коли дана скарга дуже виражена і порушує якість життя
пацієнта). В опитувальнику висвітлювалися такі показники: потреба висякати
ніс, наявність чихання, нежитю, кашлю, постназального стікання, густих
виділень з порожнини носа, відчуття закладання у вусі, головокружіння, біль у
вусі, біль/тиск в ділянці обличчя. Також у пацієнта з’ясовувалось, чи були
присутні труднощі з засипанням, прокидання вночі, недосипання, прокидання
втомленим, підвищена втомлюваність, зниження працездатності, зниження
уваги, а також розчарованість/неспокій/дратівливість, зниження настрою та
тривожність. Згідно даних проведеного анкетування за SNOT-20, кількість
балів у всіх опитаних пацієнтів до хірургічного втручання коливалась від 5 до
60.
Для більшої зручності розуміння вираженості симптомів пацієнтів до
хірургічного втручання, відповідно результатів опитувальника SNOT-20,
проведено розподіл пацієнтів на 3 групи (табл. 6.1). До першої групи увійшли
пацієнти, у яких перебіг захворювання до операції проходив майже
безсимптомно – кількість балів була меншою або дорівнювала 10. До 2-ї групи
увійшли пацієнти, у яких відмічались помірні симптоми – кількість балів
становила 11-29. До 3-ї групи увійшли пацієнти з тяжким перебігом
захворювання, і у яких сума балів згідно опитувальника становила 30 і більше
балів.
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Таблиця 6.1.
Розподіл пацієнтів відповідно вираженості симптомів
Кількість
балів

Підгрупи пацієнтів
1

2А

2В

3А

3В

кількість пацієнтів

0-10

16,7%

22,2%

27,6%

8,7%

21,9%

11-29

27,8%

27,8%

37,9%

17,4%

36,6%

>30

55,5

50%

34,5%

73,9%

41,5%

Оцінюючи шкалу до хірургічного лікування всіх пацієнтів та кожної групи
окремо, спостерігаємо схожий розподіл балів у всіх груп (рис. 6.1-4).
Статистично значимої відмінності між групами показника за SNOT-20 до
операції не виявлено (p>0,05 за критерієм Щеффе), хоча можна говорити про
тенденцію до збільшення у групі 3А. У пацієнтів усіх груп більш
вираженішими були симптоми, що відображені в пунктах 10- 20.

Рис. 6.1. Шкала відповідей згідно опитувальника SNOT- 20 до хірургічного
втручання в усіх пацієнтів до хірургічного втручання.
Як показує наведена шкала найбільший вплив на якість життя пацієнтів
до хірургічного втручання мали позиції з 11 по 20.
Провівши ретроспективний розподіл пацієнтів по групах спостерігаємо
вище вказану картину.
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Рис.6.2. Шкала відповідей згідно опитувальника SNOT- 20 до
хірургічного втручання в пацієнтів першої групи до хірургічного втручання.

Рис.6.3. Шкала відповідей згідно опитувальника SNOT- 20 до хірургічного
втручання в пацієнтів другої групи до хірургічного втручання.
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Рис.6.4. Шкала відповідей згідно опитувальника SNOT- 20 до хірургічного
втручання в пацієнтів третьої групи до хірургічного втручання.
Оскільки до хірургічного лікування відмічається схожа картина,
результати

опитувальника

застосовувалися

для

розуміння

динаміки

загоювання слизової оболонки порожнини носа та оцінки якості життя в
пацієнтів після хірургічного лікування протягом спостережуваного періоду.
Основні результати опитувальника оцінювалися при розрахунку суми
балів згідно опитувальника SNOT-20 на передопераційному етапі та чотирьох
післяопераційних етапах (10-а доба; 3; 6 та 12 місяців) [146,192].
Оцінки SNOT-20 представлені в табл. 3 шляхом перехресного
накладання порядкового результату (від 0 до 5) для кожного елемента проти
моменту часу (до хірургічного втручання, на 10-у добу; через 3; 6 та 12
місяців). Представлено прості статистичні дані, включаючи 25-й процентиль
(Q1), середнє значення, 75-й процентиль (Q3), середнє та стандартне
відхилення для кожного елемента в кожний момент часу.
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Таблиця 6.2.
Описові підсумкові дані для елементів SNOT-20 в різні часові проміжки
Часові проміжки
Пункти опитувальника

Статистичні дані

до
операції

1

1. Потреба висякати ніс

2. Чхання

3. Нежить

4. Кашель

5. Стікання слизу по задній
стінці глотки

6. Густі виділення
з порожнини носа

після операції
10-а
доба

3 міс

6 міс

12 міс

2

3

4

5

6

7

Q1

0,0

1,0

1,0

0,0

0,0

Медіана

0,0

3,0

2,0

1,0

1,0

Середнє

0,73

3,1

1,8

1,2

1,0

s

1,02

1,0

1,3

1,2

1,1

Q3

2,0

3,0

3,0

2,0

1,5

Q1

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

Медіана

0,0

2,0

1,0

0,0

0,5

Середнє

0,4

1,7

1,3

0,6

0,8

s

0,59

0,9

1,2

1,0

1,0

Q3

1,0

2,0

2,0

1,0

1,5

Q1

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

Медіана

0,0

3,0

1,0

1,0

0,0

Середнє

0,7

2,83

1,2

0,9

0,5

s

0,89

0,56

1,1

1,1

0,7

Q3

1,0

3,0

2,0

1,0

1,0

Q1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Медіана

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Середнє

0,2

0,8

0,6

0,5

0,7

s

0,35

1,1

1,1

0,8

1,2

Q3

0,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Q1

0,0

1,0

1,0

0,0

0,0

Медіана

0,0

3,0

2,0

1,0

0,5

Середнє

0,37

2,67

2,0

1,2

1,2

s

0,58

1,4

1,4

1,2

1,3

Q3

0,0

3,0

3,0

2,0

2,5

Q1

0,0

1,0

1,0

0,0

0,0

Медіана

0,0

3,5

2,0

1,0

0,0

Середнє

0,63

2,7

2,2

1,5

0,7

s

0,97

1,1

1,5

1,4

1,0

Q3

0,0

3,0

3,0

3,0

1,0
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Продовження таблиці 6.2
1

7.Відчуття закладеності в вусі

8. Головокружіння

9. Біль у вусі

10. Біль/тиск в ділянці обличчя

11.Труднощі з засинанням

12. Прокидання вночі

13. Недосипання

2
Q1

3
0,0

4
0,0

5
0,0

6
0,0

7
0,0

Медіана

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

Середнє

0,27

1,1

0,8

0,6

0,8

s

0,44

0,89

1,2

0,8

1,6

Q3

0,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Q1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Медіана

2,0

1,0

0,0

0,0

0,0

Середнє

2,1

1,2

0,4

0,6

0,6

s

1,78

0,9

0,9

0,9

1,0

Q3

2,0

1,0

0,0

1,0

1,0

Q1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Медіана

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Середнє

0,0

0,0

0,2

0,1

0,1

s

0,0

0,0

0,6

0,5

0,3

Q3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Q1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Медіана

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

Середнє

1,0

1,2

1,0

0,6

0,3

s

1,3

1,6

1,3

1,0

0,7

Q3

0,0

2,0

2,0

1,0

0,5

Q1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Медіана

2,0

1,0

0,0

0,0

0,0

Середнє

1,97

1,0

1,1

1,0

0,8

s

1,57

0,7

1,3

1,3

1,1

Q3

1,5

1,0

2,0

2,0

1,5

Q1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Медіана

2,0

2,0

1,0

0,0

1,5

Середнє

1,83

2,0

1,7

1,2

1,4

s

1,38

1,3

1,8

1,6

1,3

Q3

2,0

3,0

3,0

2,0

2,0

Q1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Медіана

2,5

1,0

1,5

0,0

0,0

Середнє

2,17

1,3

1,8

1,2

1,0

s

1,63

1,1

1,8

1,6

1,3

Q3

3,0

2,0

3,0

3,0

2,5
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Продовження таблиці 6.2
1

14. Прокидання втомленим

15. Підвищена втомлюваність

16. Зниження працездатності

17. Зниження уваги

18. Розчарованість/ неспокій/
дратівливість

19. Зниження настрою

20. Збентеженість/ ніяковість/
сором

2

3

4

5

6

7

Q1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Медіана

3,0

0,5

1,5

1,0

1,0

Середнє

2,63

0,83

1,7

1,6

1,3

s

1,72

0,83

1,6

1,5

1,3

Q3

4,0

2,0

3,0

3,0

2,5

Q1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Медіана

3,5

2,0

1,5

1,0

1,0

Середнє

3,5

1,8

1,7

1,4

1,3

s

1,23

1,6

1,6

1,5

1,4

Q3

3,0

3,0

3,0

3,0

2,5

Q1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Медіана

3,5

2,0

1,0

1,0

1,0

Середнє

2,87

2,17

1,3

1,3

1,3

s

1,57

1,3

1,4

1,4

1,4

Q3

4,0

3,0

2,0

3,0

2,5

Q1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Медіана

3,0

0,5

1,0

0,0

0,5

Середнє

2,3

0,5

1,4

0,8

1,2

s

1,75

0,5

1,6

1,2

1,3

Q3

4,0

2,0

3,0

2,0

2,5

Q1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Медіана

3,0

0,5

1,0

0,0

0,0

Середнє

2,63

1,5

1,3

0,8

1,0

s

1,66

1,7

1,6

1,2

1,3

Q3

4,0

3,0

2,0

1,0

2,5

Q1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Медіана

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Середнє

2,97

1,3

1,0

0,6

1,1

s

1,5

1,7

1,5

0,9

1,4

Q3

4,0

2,0

2,0

1,0

2,5

Q1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Медіана

3,0

0,5

0,0

0,0

0,0

Середнє

2,56

1,3

0,7

0,3

0,4

s

1,86

1,4

1,4

0,6

0,9

Q3

3,0

1,0

0.0

0,0

0,5

Примітки: Q1 – 25-й перцентиль; Q3 – 75-й перцентиль, s – стандартне відхилення.
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Рис. 6.5. Середні показники скарг пацієнтів згідно даних опитувальника до хірургічного
втручання та протягом всього періоду спостереження.

Для аналізу отриманих даних використовувалась порядкова модель
логістичної регресії. У моделі використовуються загальні оціночні рівняння для
коригування того факту, що спостереження за часовими точками не є суто
незалежними, оскільки деякі пацієнти завершили опитування неодноразово, і
тому мали більше одного спостереження. Модель підсумовує співвідношення
між

результатом

(оцінка

SNOT-20)

та

прогнозом

(часовий

момент),

використовуючи коефіцієнт шансів. Базова лінія (до хірургічного втручання)
була обрана як еталонна категорія для цілей аналізу. Співвідношення шансів
більше, ніж 1, вказує на те, що шанси на вищу (гіршу) оцінку більші, ніж базова
лінія (доопераційна категорія). Співвідношення шансів менш ніж 1 вказує на те,
що шанси на збільшення балів нижчі за базовий рівень. Коефіцієнт шансів,
близький до 1, вказує на відсутність різниці в балах між післяопераційною
точкою часу і доопераційною лінією.
Як показує наведена шкала, найбільший вплив на якість життя
пацієнтів до хірургічного втручання мали позиції з 11 по 20.
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Після хірургічного втручання різко підвищився рівень назальних скарг
та їх вплив на якість життя пацієнтів, в той же час тільки незначно зменшилися
загальні скарги, оскільки накладався вплив хірургічного втручання на загальне
самопочуття пацієнтів. Через 3 місяці після операції на якість життя пацієнтів
впливали назальні скарги, проте в меншій кількості, ніж на 10-у добу після
хірургічного втручання. Через 6 та 12 місяців спостерігалась позитивна
динаміка та поступове відновлення фізіологічних функцій порожнини носа
[192].
Для порівняння груп між собою ми вирішили дослідити результати
середніх

значень

показників

згідно

опитувальника

SNOT-20

між

досліджуваними групами пацієнтів (табл. 6.3).
Таблиця 6.3.
Середній бал згідно опитувальника SNOT-20 в досліджуваних групах
Строки
спостереження

Групи
1

2В

2A

Відмін3А

3В

ність між
групами,
p

До хірургічного
втручання
Після

10-а доба

хірургіч 3 місяці
ного
втручан
ня

31,5±12,3
38,3±10,3

26,02±12,6

30,62±12,6

0,22

35,39±9,78 29,07±9,74 27,57±9,85

21,9±9,87

<0,001

32,16±8,49 27,72±6,83 24,81±7,14 20,65±7,88

16,6±8,31

<0,001

6 місяців

31,2±8,1

22,83±6,65 19,81±7,42 17,13±7,72

14,27±6,93

<0,001

12 місяців

24,9±7,8

16,82±9,08

17,2±8,46

17,04±8,26

10,97±7,52

<0,001

0,04

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

Відмінність між
вимірюваннями

Примітки: для порівняння між групами використано дисперсійний аналіз ANOVA, парні
порівняння проводилися за критерієм Шеффе;
для аналізу динаміки показників використано ANOVA для повторних вимірювань, парні
порівняння проводилися з урахуванням поправки Бонферроні.
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Рис.6.6. Значення середнього балу SNOT-20 в групах дослідження в динаміці.
З проведеного аналізу встановлено, що до хірургічного втручання
відмінності між групами не спостерігалося (р=0,22 згідно дисперсійного аналізу
ANOVA)
На

10-у

спостерігалася

добу

спостереження

достовірна

відмінність

після
між

хірургічного
групами

втручання

(р<0,001

згідно

дисперсійного аналізу ANOVA). При детальнішому аналізі спостерігали, що в
цьому проміжку часу середній бал по опитувальнику у пацієнтів 1-ої групи був
достовірно вищим, порівняно з обома підгрупами 3-ої групи (р<0,05 за
критерієм Шеффе). У пацієнтів 2А групи статистично значима різниця була
тільки з пацієнтами 3В підгрупи (р<0,05 за критерієм Шеффе), тобто в
останньої підгрупи достовірно меншим був середній бал. Середній бал
пацієнтів 2В підгрупи значимо не відрізнявся від всіх решта підгруп.
Відповідно пацієнти 3А підгрупи достовірно відрізнялися від пацієнтів 1 групи,
а 3В підгрупи від 1 та 2А підгруп.
Отже, через 10 днів після хірургічного втручання спостерігалося
достовірно кращі результати, згідно опитувальника SNOT-20 у пацієнтів 3
групи, порівняно з 1, та 2А підгрупою. У пацієнтів 2В підгрупи середнє
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значення згідно з опитувальником достовірно не відрізнялося від жодної групи,
як видно з рис.3. займало проміжне положення і мало тенденцію до збільшення,
порівняно з пацієнтами 3 групи. Отже, резекція внутрішньо носових структур,
чи здійснення транссептального доступу мала негативний вплив на якість
пацієнтів вже на 10-у добу після хірургічного втручання.
Через 3 місяці після хірургічного втручання, як видно з табл.6.3. у
пацієнтів всіх груп підвищився середній бал, а отже й покращилася якість
життя. Групи між собою значимо відрізнялися по середньому балу згідно
опитувальника SNOT-20 (р<0.001згідно дисперсійного аналізу ANOVA).
Пацієнти 1 групи достовірно відрізнялися за кількістю балів від
пацієнтів 3 групи (обох підгруп), пацієнти 2 групи від 3В підгрупи (р<0,05 за
критерієм Шеффе). Статистично достовірно менший середній бал був у
пацієнтів 3А групи, порівняно з 1-ою (р<0,05 за критерієм Шеффе). Відповідно
середній бал у пацієнтів 3В підгрупи статистично значимо був меншим,
порівняно з пацієнтами 1-ої та 2-ої груп (р<0,05 за критерієм Шеффе). Як
бачимо пацієнти 2 групи, достовірно не відрізнялися за якістю життя від
пацієнтів 1-ої (контрольної) групи, в той час як відрізняються від 3В підгрупи,
де не брався назосептальний клапоть та зберігалися внутрішньо носові
структури. Пацієнти 3А групи мали вищий середній бал, згідно опитувальника,
про те він був достовірно меншим, ніж у пацієнтів 1 групи. На відміну від 3А
підгрупи, пацієнти обох підгруп 2-ої групи, достовірно не відрізнялися (p>0,05)
за якістю життя від пацієнтів 1 групи. Це дозволяє зробити заключення, що і
через 3 міс після хірургічного втручання пацієнти 3В групи мали найвищий бал
за SNOT-20, і відповідно кращу якість життя.
Згідно даних з табл.6.3. через 6 місяців після хірургічного втручання
якість життя пацієнтів всіх груп покращилася, про те при аналізі спостерігалася
статистично значима різниця за середнім балом між пацієнтами різних груп
(р<0.001 згідно дисперсійного аналізу ANOVA). Спостерігалася достовірна
різниця між пацієнтами 1 групи та пацієнтами 2-ої і 3-ої груп (р<0,05 за
критерієм Шеффе). Пацієнти 2А підгрупи мали достовірно вищий середній бал,
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згідно з опитувальником SNOT-20 порівняно з пацієнтами 1 групи, і достовірно
нижчий, порівняно з пацієнтами 3В підгрупи (р<0,05 за критерієм Шеффе).
Щодо пацієнтів 2В та 3А підгруп то їх середній бал був достовірно вищий
тільки від балу пацієнтів 1 групи (р<0,05 за критерієм Шеффе). У пацієнтів 3В
підгрупи середній бал згідно опитувальника, був значимо вищим від пацієнтів 1
та 2А підгруп.
Аналізуючи статистичні дані, можемо спостерігати, що у пацієнтів 1
групи середній бал залишається достовірно низьким, порівняно з 2 та 3-ою
групами. В той час як, спостерігається вирівнювання показників обох підгруп
2-ої групи і покращення якості життя цих пацієнтів. Хоча остання не
відновлюється до належного рівня в цей проміжок часу в пацієнтів 2А підгрупи
порівняно з пацієнтами підгрупи 3В.
Через

12

місяців

після

хірургічного

втручання

спостерігалася

статистично достовірна різниця за середнім балом між групами пацієнтів
(р<0.001згідно дисперсійного аналізу ANOVA). При детальному розгляді
достовірну різницю спостерігали тільки між пацієнтами 1 групи та пацієнтами
3В підгрупи (р<0,05 за критерієм Шеффе).
Це дозволяє зробити висновок про повільне покращення та нижчу якість
життя у пацієнтів після транссептальних способів доступу, в той час як в
пацієнтів 3 групи ЯЖ швидко покращувалася та була достовірно вищою
протягом всього періоду спостереження. Щодо пацієнтів 2 групи, то тут
спостерігалося повільніше покращення ЯЖ, і тенденція до наближення до рівня
3 групи тільки через 12 місяців після хірургічного втручання.
Для визначення швидкості відновлення ЯЖ проводили аналіз
динаміки змін середнього балу опитувальника SNOT-20 для пацієнтів кожної
групи протягом усього періоду спостереження. У пацієнтів 1 групи достовірна
різниця між середнім балом спостерігалася на 10-у добу спостереження та через
12 місяців після хірургічного втручання (р<0,01 згідно з критерієм ANOVA для
повторних вимірювань). Тобто у пацієнтів з транссептальним способом доступу
відмічалося повільне відновлення та покращення ЯЖ, що значиму різницю
можна було побачити тільки через такий значний проміжок спостереження.
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Для 2А підгрупи в часовому проміжку статистично достовірна різниця
для даного показника спостерігалася між 10-ою добою та 6 та 12 місяцем
спостереження (р<0,01 згідно з критерієм ANOVA для повторних вимірювань).
Середній бал згідно опитувальника на 3-ій місяць дослідження був статистично
значимо нижчий, порівняно з 12-им (р<0,01 згідно з критерієм ANOVA для
повторних вимірювань). Згідно цих даних пацієнти даної групи відновлювалися
швидше і продуктивніше, порівняно з пацієнтами 1 групи. Оскільки через 6
місяців і 12 ЯЖ в них достовірно краща, порівняно ніж на 10-у добу
дослідження. Покращення самопочуття в даних пацієнтів наступає після 3-ох
місяців після хірургічного втручання, оскільки достовірно кращі результати на
12-ий місяць спостереження, порівняно з 3.
У пацієнтів 2В підгрупи спостерігається схожа динаміка, з 2А
підгрупою. Через 10 днів після хірургічного втручання середній бал є
достовірно вищим, а відповідно, ЯЖ нижчою, порівняно з 6-им та 12-им
місяцем спостереження (р<0,01 згідно з критерієм ANOVA для повторних
вимірювань). Через 3 місяці, порівняно з 10-ою добою достовірної різниці не
спостерігалося. А порівняно з 6-им та 12-им місяцем середній бал був
достовірно вищим (р<0,01 згідно з критерієм ANOVA для повторних
вимірювань). Отже, до 3-ох місяців після хірургічного втручання середній бал в
даної групи залишався значимо вищим, що свідчить про відновлення ЯЖ
пацієнтів даної групи, аж до 6 місяця спостереження.
Щодо 3-ої групи пацієнтів, то для її обох підгруп, можемо спостерігати,
що достовірна різниця в динаміці спостерігалася між середнім балом згідно
SNOT-20 на 10-у добу спостереження та на 6 та 12 місяць дослідження (р<0,01
згідно з критерієм ANOVA для повторних вимірювань). Згідно з табл.6.3.,
спостерігали в даної підгрупи швидше відновлення якості життя, вже на 10-у
добу спостереження, і поступове зменшення середнього балу, згідно
опитувальника до 6 місяців спостереження. Як видно з табл.6.3. у 3-ій групі в
динаміці не спостерігалося достовірної різниці в відновленні ЯЖ у пацієнтів з
сформованим назосептальним клаптем і без, в той час як в відповідних
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пацієнтів 2-ої групи, різниця в швидкості відновлення ЯЖ була присутня
(рис.6.6.)
Пацієнти, що піддаються даному хірургічному втручанню відчувають
різного характеру порушення функції
післяопераційному

періоді[76].

носа та при носових пазух в

Результати

нашого

дослідження

з

використанням анкети SNOT-20 дозволяють припустити, що найчастіше в
ранньому післяопераційному періоді спостерігаються скарги на порушення в
ділянці носа та обличчя, включаючи потребу висякати ніс, чхання, нежить,
постназальне стікання, густі виділення з порожнини носа, відчуття розпирання
у вухах, біль в ділянці обличчя. Жоден інший симптом чи показник якості
життя не продемонстрував значного погіршення в післяопераційному періоді
порівняно з вихідним рівнем. Цілком можливо, що це пов'язано з вже
підвищеними загальними показниками під час базового (доопераційного)
обстеження. Про це свідчать загальні підвищені середні базові показники
відсутності спокою, порушення сну та втоми[155]. Ці глобальні системні
симптоми покращуються протягом часу в порівнянні з вихідним рівнем.
Як постназальне стікання, так і наявність в’язких виділень з порожнини
носа показали статистично значне покращення з часом; однак показник
постназального стікання все ще був значно підвищеним порівняно з вихідним
рівнем, навіть через 6 місяців після хірургічного втручання. Це свідчить про те,
що цей симптом є найбільш стійким, і хоча пацієнти можуть очікувати
подальшого поліпшення, це може тривати до 12 місяців. Проте слід відмітити,
що середній бал цього симптому не перевищував 2,5 (через 3; 6 та 12 міс. після
операції), що свідчить про те, що, хоча це і є найбільш помітним симптомом,
він не є дуже серйозним.
Незважаючи на те, що SNOT-20 в основному використовується для
оцінки ефективності методів лікування синуситу, він забезпечує цінну та
кількісну інформацію про показники якості життя[10]. Оцінка синоназальних
симптомів з використанням SNOT-20 є розумним методом для вимірювання
прогресу

у

відновленні.

Результати

цього

початкового

дослідження

підтверджують гіпотезу про те, що, синоназальні симптоми, значно виражені в
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ранньому післяопераційному періоді після ендоскопічної ендоназальної хірургії
передньої ділянки основи черепа, з часом поліпшуються і досягають близькості
до вихідного рівня протягом 6-12 місяців після хірургічного втручання.
Наші дослідження показали, що пацієнти, які пройшли малоінвазивну
ендоскопічну хірургію основи черепа, все одно відчувають дискомфорт у
ділянці порожнини носа та приносових пазухах в післяопераційному періоді,
особливо протягом перших 3 місяців. При застосуванні загальноприйнятих
доступів, дані відчуття продовжуються, до 12 місяців після хірургічного
втручання. Згідно з проведеними нами дослідженнями яскраво виражені
назальні скарги в пацієнтів, де поєднана резекція внутрішньо носових структур,
та формування назосептального клаптя. В той час як, збереження внутрішньо
носових структур, навіть з формуванням назосептального клаптя, не створює
достовірних змін в якості життя пацієнтів та значимо не продовжує загоювання
та відновлення якості життя пацієнтів.
Слід зазначити, що постійний догляд за порожниною носа покращує
швидкість відновлення. Пацієнти можуть розраховувати на те, що практично
всі синоназальні симптоми з часом будуть постійно покращуватися, окрім
постназального стікання, що повертається до вихідного рівня приблизно через
6-12 місяців після операції.
Таким чином, збереження

внутрішньоносових

структур

сприяло

достовірно вищій якості життя у пацієнтів основної групи протягом всього
періоду спостереження, про що свідчить менша кількість балів (згідно
опитувальника SNOT-20), а також швидша динаміка покращення ЯЖ порівняно
з пацієнтами, у яких застосовувались загальноприйняті методики хірургічного
втручання (p<0,05).
1. Заболотна Д.Д., Цвірінько І.Р., Зінченко Д.О. Оцінка якості життя
пацієнтів після видалення доброякісних новоутворень селярно-хіазмальної
ділянки та кавернозного синусу.- Журнал вушних, носових та горлових хвороб
№3 ,2018, с.33-41
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РОЗДІЛ 7
АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Нами

було

проведено

комплексне

клініко-інструментальне

дослідження пацієнтів з доброякісними новоутвореннями селярно-хіазмальної
ділянки

та

кавернозного

синусу.

Комплексне

клініко-інструментальне

дослідження пацієнтів з доброякісними новоутвореннями селярно-хіазмальної
ділянки включало в себе
суміжних

спеціалістів

ендоскопічне

повне оториноларингологічне обстеження, огляд

(офтальмолога,

дослідження

риноманометрію,

нейрохірурга

порожнини

мультиспіральну

носа,

комп'ютерну

та

ендокринолога),

чотирьохфазну
та

акустичну

магнітно-резонансну

томографічні обстеження. Проводилася оцінка якості життя за допомогою
опитувальника SNOT-20.
Проведено обстеження та хірургічне лікування та післяопераційне
спостереження 129 пацієнтів з доброякісними новоутвореннями селярнохіазмальної ділянки та кавернозного синусу в період з 2008 по 2017рр з
доброякісними

новоутвореннями

селярно-хіазмальної

ділянки,

яким

проводилося хірургічне лікування в відділі запальних захворювань ДУ
«Інституту отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України» та
відділенні

ендоскопічної

і

краніофаціальної

нейрохірургії

з

групою

ад'ювантних методів лікування ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.
Ромоданова НАМН України».
Вік пацієнтів коливався від 18 до 76 років. З них чоловіки становили
46,7% (59 осіб), а жінки 53,3% (70 осіб). Критерії включення: пацієнти з
доброякісними новоутвореннями селярно-хіазмальної ділянки, раніше не
оперовані, вік - 18 років і вище, обох статей.
В залежності від того, яким способом здійснювали назальну фазу
хірургічного

втручання

при

ендоскопічному

ендоназальному

транссфеноїдальному видаленні новоутворень всі пацієнти були поділені на 3
групи. Першу групу (контрольну) склало 18 пацієнтів, у яких застосовувався
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ендоскопічний транссфеноїдальнийтранссептальний доступ. Другу групу
(порівняння) склало 47 пацієнтів, яким проводився транссфеноїдальний доступ
за загальноприйнятою методикою (з резекцією внутрішньо носових структур);
Третю групу – досліджувану (склало 64 пацієнти), яким назальну фазу
ендоскопічного транссфеноїдального доступу було здійснено за розробленою
нами методикою.
При наявності інтраопераційної ліквореї або значних дефектів основи
черепа, які могли б спровокувати виникнення ліквореї в післяопераційному
періоді, проводилась пластика дефекту за допомогою назосептального клаптя.
Тому для оцінки стану слизової оболонки порожнини носа в післяопераційному
періоді пацієнтів 2-ої та 3-ої груп було розподілено на 2 підгрупи. До підгруп
2А та 3А було включено хворих, яким під час проведення хірургічного
втручання проводилась пластика дефекту за допомогою назосептального
клаптя. До підгруп 2В та 3В увійшли пацієнти, у яких у взятті назосептального
клаптя не було необхідності.
Майже у всіх досліджуваних пацієнтів спостерігався головний біль
різної вираженості, слід зазначити, що у 32,6% пацієнтів головний біль
становив 10 балів за ВАШ, тобто мав нестерпний характер. 50,4% пацієнтів
скаржилися на порушення зору різного характеру, з них у 28,7% пацієнтів
спостерігало порушення зору з двох боків. Диплопія спостерігалася у 16,2%,
пацієнтів,

що

було

пов'язане

з

параселярним

(латероселярним)

розповсюдженням новоутворення. Скарги пацієнтів диференціювалися також в
залежності від виду секретуючих аденом ( у16,2% - спостерігалося збільшення
плоских

кісток

скелету,

у

23,3%

жінок

спостерігалися

порушення

менструального циклу, збільшення маси тіла у 13,8% пацієнтів). Крім того
спостерігали у 77,5% підвищену втомлюваність та загальну слабкість.
У дослідження були включені пацієнти з різними анатомічними
варіантами як носової перетинки, так і носових раковин, тому у 14,7% пацієнтів
спостерігалися симптоми утруднення носового дихання. Даний симптом
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здебільшого був пов'язаний з наявністю різного ступеню викривлень носової
перетинки.
Збираючи дані анамнезу вперше виявлена наявність новоутворення
селярно-хіазмальної ділянки в 99 (76,7%) осіб, 28 (21,5%) осіб попередньо
отримували

консервативне

лікування,

2

(1,6%)

пацієнтів

попередньо

прооперовані інтракраніально.
У пацієнтів всіх груп спостерігалися різні ступені викривлення носвої
перетинки за класифікацією по Р. Младіна, достовірної різниці між групами не
виявлено. Крім того у 17,8% пацієнтів відмічалася наявність concha bullosa, які
рівномірно розподілялися між досліджуваними групами.
При огляді офтальмолога відмічалося зниження гостроти зору у 51,9%
пацієнтів. Про те зниження зору мало різний ступінь вираженості і достовірної
різниці між групами хворих не спостерігалося.
Як відомо з даних літератури характерною ознакою новоутворень
селярно-хіазмальної ділянки, особливо з супраселярним поширенням є
звуження полів зору. При проведенні периметрії звуження полів зору
спостерігалося у 53,5% пацієнтів. Звуження проявлялося в вигляді квадрантної
бітемпоральної геміанопсії, або квадрантної верхньотемпоральної скотоми.
Ураження окорухових нервів спостерігалося у 7,8% пацієнтів, а атрофічні зміни
зорових нервів були присутні у 27,9 % хворих, відповідно при статистичному
аналізі, достовірної різниці в кількості пацієнтів з даними симптомами між
групами не було виявлено.
При оцінці даних магнітно-резонансної томографії та комп'ютерної
томографії у пацієнтів 2-ої групи достовірно частіше спостерігалося супраендо-параселярне поширення новоутворень (51,1%), тобто застосовувалися
загальноприйняті способи доступу, що пов'язано з
застосування

до

хірургічного

втручання.

Різні

вибором методики
варіанти

поширення

новоутворень спостерігалися у пацієнтів 1-ої та 3-ої груп.
При параселярному рості відмічалося поширення новоутворення на
кавернозний синус, та розташування новоутворення по відношенню до сонної
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артерії

(класифікація

Knosp).

G0

відповідно

до

Knosp

класифікації

спостерігався у 34 (26,3%) пацієнтів, що свідчить про відсутність поширення
параселярно. Розповсюдженість параселярно, що відповідала G1 мала місце у
23 (17,8%), відповідно G2-у 18 (14%)осіб. Параселярний ріст з залученням в
процес сонної артерії поширювався за латеральну латеральну каротину лінію відповідно G3 –у 35 (27,1%) осіб, та при новоутвореннях, де новоутворення
окутувало внутрішню сонну артерію з однієї чи обох боків - G4 спостерігався у
19(14,8%) пацієнтів. У пацієнтів в яких застосовувалися загальноприйняті
способи доступу достовірно частіше спостерігалися G3 та G4 параселярного
поширення.
При огляді ендокринолога та визначенні секреції тропних гормонів
достовірної різниці між розподілом по групах пацієнтів з наявністю різних
видів гормонально активних аденом не виявлено.
Для зменшення інтраопераційної кровоточивості протягом виконання
назальної фази ендоскопічного ендоназального транссфеноїдального видалення
новоутворень

селярно-хіазмальної

ділянки

застосовували

розроблену

і

запатентовану нами методику (патент №104866 «Спосіб проведення анестезії
при виконанні ендоскопічних хірургічних втручань в ділянці основної пазухи»)
інфільтрації місцевими анестетиками передньої стінки основної пазухи.
Остання полягала в інфільтрації слизової оболонки передньої стінки основної
пазухи в визначених точках - при анестезії слизової оболонки основної пазухи
зліва – в проекції 5,7 та 11 годин. При анестезії справа – на рівні – 7,5 та 1
годин[203]. Дані точки були вибрані, в зв'язку з проекцією відходження гілок: a.
sphenopalatina - rr. septi nasalеs posterior superior et inferior, а також r. lateralеs
nasalеs posterior.
Протягом хірургічного втручання середня інтраопераційна крововтрата
в пацієнтів основної групи становила до 360±50 мл (кількість крові в ємності
відсмоктувача, від якої віднімалася кількість використаної іригаційної рідини),
порівняно з 400±70 мл в групі порівняння. Різниця між даними показниками
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статистично не достовірна, за рахунок різного розміру, поширення та характеру
новоутворень.
Про те завдяки застосуванню запропонованої
виконанні назальної та сфероїдальної

нами методики при

фаз видалення новоутворень СХД

інтраопераційна візуалізація хірургічного поля по вищезгаданій шкалі
становила 0-1 ступінь. В той час як у пацієнтів групи порівняння візуалізація
відповідала кровоточивості що дорівнює 3-4 ступеню за шкалою Andre. P.
Boezaart.
При застосуванні загальноприйнятих способів доступу перш за все
увагу зверталося на широкий огляд та зручність маніпуляції інструментами
протягом хірургічного втручання, але вже в післяопераційному періоді пацієнти
неодноразово зверталися зрізними синоназальними порушеннями.
Нами

розроблено

методику

ендоназального

ендоскопічного

транссфеноїдального способу доступу до селярно-хіазмальної ділянки зі
збереженням слизової оболонки передньої стінки основної пазухи (патент на
корисну модель від 10.10.2017 №119698 «Спосіб доступу до основної пазухи
при видаленні новоутворень селярно-хіазмальної ділянки та кавернозного
синусу»), шляхом формування двох невеликих клаптів слизової оболонки
передньої стінки основної пазухи та внутрішньо носових структур[204].
Перевагами запропонованого способу була простота виконання; відсутність
потреби в спеціальному обладнанні; одночасна

перфорація міжпазушної

перетинки дає можливість розширити операційне поле, а також зберегти
слизову оболонку передньої стінки основної пазухи, в товщі нижньої частини
якої йдуть

гілки a. sphenopalatina, що живлять задні відділи носової

перетинки[81,106,204].

За

рахунок

збереження

гілок

останньої

також

зменшувалася інтраопераційна кровоточивість. При наявності у пацієнтів даної
групи

значного

викривлення

носової

перетинки,

що

обумовлювало

неможливість доступу до сфеноетмоїдального закутку, на початковому етапі
операції виконувалась септопластика.
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При оцінці методики назальної фази ендоскопічного ендоназального
доступу та радикальністю видалення новоутворення статистично достовірної
різниці не спостерігалося. Це світчить про те, що здійснення збереження
внутрішньо носових структур при достатньому досвіді хірурга достовірно не
впливає на радикальність видалення новоутворення.
Після хірургічного видалення всі новоутворення були відправлені на
патогістологічне
обстежуваних

дослідження.
пацієнтів

Згідно

результатів

спостерігалися

аденоми

останнього
гіпофізу.

в

90,7%
З

них

нефункціональні аденоми в 47,3% пацієнтів, а гормонально активні в 43,4%. У
решти пацієнтів спостерігалися краніофарингіоми та менінгіоми, і по 1
пацієнту зустрічалися парагангліома та хондроміксоїдна фіброма. В кожній з
підгруп спостерігався майже рівномірний розподіл між новоутвореннями
різного характеру.
В ранньому післяопераційному періоді протягом стаціонарного
лікування та спостереження за пацієнтами ми відмічалу різгого роду
ускладнення. Зокрема, назальна лікворея в ранньому післяопераційному періоді
– одне з найчастіших ускладнень при видаленні доброякісних новоутворень
гіпофіза[114], та за даними різних авторів зустрічається від 2,7% до 11%
[107,188]. В нашому дослідженні ми спостерігали дане ускладнення у 8,5%.
Аналіз

даних

показав,

що

відсоток

виникнення

ліквореї

рівномірно

розподілявся між групами і статистично значимої відмінності між групами не
спостерігалося (p=0,97 за критерієм χ2). В 3 пацієнтів відмічалася назальна
лікворея, де застосовувався назосептальний клапоть (в 2-ох пацієнтів 3-ої групи
і 1 пацієнта 2-ої групи). Дане ускладнення в цих хворих згідно наших
спостережень було пов’язане з некрозом та інфікуванням назосептального
клаптя. Підсумовуючи дані можна зробити висновок, що спосіб доступу до
основної пазухи не впливає на виникнення назальної ліквореї в ранньому
післяопераційному періоді.
Стосовно

оториноларингологічних

ускладнень

в

ранньому

післяопераційному періоді спостерігалася носова кровотеча в 8 осіб, що
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становить 6,2%. Дане ускладнення в усіх пацієнтів спостерігалося через 48
годин після хірургічного втручання, після видалення тампонів. В 3-ій групі
пацієнтів спостерігався тільки 1 випадок носової кровотечі в 3В групі, про те
використовуючи статистичний аналіз при проведенні порівняння даного
ускладнення в післяопераційному періоді статистично значимої відмінності між
групами не виявлено (p=0,3).
Проводячи спостереження за станом слизової оболонки порожнини
носа

післяопераційні

зміни

слизової

оболонки

порожнини

носа,

які

оцінювались за наявністю кірок, спостерігались у всіх хворих обстежених груп.
Наявність кірок в порожнині носа в різних групах мала різну ступінь
вираженості. І на 3-у добу спостереження достовірно кращі результати
спостерігалися в 2 та 3 групі, порівняно з 1-ою (контрольною). Через 7 діб
також спостерігалося достовірно швидше відновлення спостерігалося в
пацієнтів 3-ої групи(46,3%).
Також ступінь обструкції порожнини носа у пацієнтів підгруп 3A та 3В
була статистично значимо (p<0,05) нижчою, ніж для групи 1 на 7-у добу
спостереження. На цей період спостереження для підгруп 2А та 2В статистично
значимої відмінності ступеню закладеності порожнини носа від групи 1 не було
(p>0,05). Крім того в достовірно меншого відсотку пацієнтів основної групи (в
обох підгрупах) спостерігалися слизові виділення на 7-у добу після
хірургічного втручання. Що дозволяє припустити, що навіть при викроюванні
назосептального клаптя, але при збереженні внутрішньо носових структур та
слизової оболонки сфеноетмоїдального закутку процес загоювання в пацієнтів
відбувався швидше і з меншою кількістю ускладнень.
При

аналізі

функції

носового

дихання

та

проведення

риноманометричного обстеження в пацієнтів. При порівнянні показників
акустичної риноманометрії на 10-у добу виявлено відмінність між групами за
показниками FIR, FER,

FIL та FEL (p<0,001 для всіх змінних) при цьому

спостерігається менший (p<0,05) потік повітря на вдиху і видиху з обох сторін в
групі 1 та підгрупі 2А у порівнянні з підгрупою 2В та обома підгрупами 3-ої
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групи. Показники підгрупи 3В були вищими, також, показників і для групи 2В
(p<0,05). Дані показники аналізу свідчать, про доволі швидке (вже на 10-у добу)
відновлення носового дихання, за рахунок відновлення потоку повітря в
пацієнтів 3-ої групи по відношенню до нормативних значень. Результати
опірності потоку повітря на 10-у добу відповідають наведеним вище
результатам потоку повітря в пацієнтів усіх підгруп.
В віддаленому післяопераційному періоді ми спостерігали порушення
носового дихання пацієнтів усіх груп. Визначення вираженості симптому
пацієнти здійснювали самостійно по аналоговій шкалі. Через 3 та 6 місяців
після хірургічного втручання у 3-ій групі

спостерігалася статистично

достовірно більша кількість пацієнтів (92,5%) без симптомів назальної
обструкції порівняно з кількістю пацієнтів в 1ій групі та обох підгрупах 2ої
групи (р<0,05). Крім того слід зазначити, що у основній групі спостерігалося
достовірно менша кількість пацієнтів з змінами слизової оболонки, що
проявлялася наявністю кірок в носових ходах (17,4% проти 38,9%),
атрофічними змінами (55,6% проти 0%). Внаслідок зазначених змін слизової
оболонки часто виникала в наших пацієнтів перфорації носової перетинки.
Оцінюючи наявність перфорацій, ми спостерігали, що статистично достовірної
різниці між 1-ою та 2-ою групою не виявлено, проте різниця статистично
значима (p<0,05) між 1-ою та 3-ою групою, де перфорації не спостерігалося в
жодного пацієнта.
Стосовно розвитку синуситів різної локалізації, то в нашому
дослідженні відмічалося ураження пазух у пацієнтів всіх груп. Проте, стосовно
відсотку етмоїдитів спостерігалася статистично достовірна різниця між 1-ою та
3-ою групою.

Між 1 групою та 2-ою статистично достовірної різниці не

виявлено (p>0,05). Між 1-ою та 3-ою групою спостерігається статистична
достовірна різниця (27,8% проти 7,4% та 4,9%) (р<0,05). Схожа картина
спостерігалася і через 6 місяців після хірургічного втручання (27,8% проти
5,9% та 2,5%).
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Відповідно подібну картину спостерігали у пацієнтів різних груп
стосовно сфеноїдитів. Це дає можливість зрозуміти вплив порушення
архітектоніки порожнини носа та резекції носових структур на ризик розвитку
запальних уражень при носових пазух в післяопераційному періоді.
У пацієнтів обох груп протягом всього періоду спостереження
спостерігалася наявність гіпертрофічних змін носових раковин. Як видно з
рис.5.22. частіше гіпертрофічні зміни спостерігаються в пацієнтів 2А та 3А
підгруп. Дана картина пов'язана з швидшим відновленням слизової оболонки
порожнини носа у пацієнтів, де не застосовувався назосептальний клапоть. Але
при статистичній обробці даних через 3, 6 та 12 місяців після операції
статистично достовірної різниці між групами не спостерігали.
При ендоскопічному обстеженні порожнини носа в віддаленому
післяопераційному періоді також оцінювали наявність синеній в носових ходах.
Дана патологія спостерігалася в пацієнтів усіх груп. Наявність синехій була
зумовлена, як травматичним пошкодженням слизової оболонки, так і
відсутністю адекватного післяопераційного догляду за порожниною носа. Через
3 місяці після хірургічного втручання в пацієнтів

3 групи спостерігалася

статистично достовірно менша кількість синехій порівняно з пацієнтами першої
групи та обох підгруп другої групи (2,4% проти 27,8% та 38,9%). Достовірно
меншу кількість синехій у пацієнтів 3-ої групи відмічали протягом всього
періоду спостереження (6 та 12 міс).
При об’єктивній оцінці носового дихання вимірювалися показники
потоку повітря на вдиху справа (FIR) та зліва (FIL), на видиху справа та зліва
(FER та FEL, відповідно), а також резистентності (опору) на вдиху та видиху
справа та зліва (RIR, RIL та RER, REL).
Згідно риноманометричних даних, можемо припустити, що збереження
внутрішньо носових структур, а також слизової оболонки сфеноетмоїдального
закутку дозволяє відновити носове дихання, а саме показники потоку повітря
на вдиху і видиху вже на 3-ій місяць після хірургічного втручання. Це
стосується і пацієнтів, в яких застосовувався назосептальний клапоть для
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пластики дефектів основи черепа. Отримані дані свідчать на користь швидкого
відновлення показників потоку повітря, оскільки вже через 6 та 12 місяців
майже не змінюються в динаміці. Але натомість залишаються статистично
значимо кращими від 1 та 2-ої груп на 3-ій та 6-ий місяць спостереження. Через
6 місяців тільки підгрупа 2В починала займати проміжне становище і для всіх
показників потоку повітря, маючи тенденцію до зростання.
І тільки на 12 місяць спостереження в пацієнтів 2-ої групи поступово
відновлюються показники потоку повітря, і вони перестають статистично
значимо відрізнятися від обох підгруп 3-ої групи. В той час як і через 12 місяців
після хірургічного втручання в пацієнтів 1-ої групи залишаються статистично
значимо гірші показники потоку повітря, порівняно з пацієнтами 3-ої групи.
Показники потоку повітря через 3 місяці після хірургічного втручання
у пацієнтів основної групи становили 115-130% від нормативних величин, що
достовірно вище, ніж у пацієнтів після застосування загальноприйнятої
методики (80-95%). Через 6 місяців показники в основній групі залишалися на
рівні 120-130%, а показники пацієнтів групи порівняння повільно зростали до
90-115%.

І

тільки

через

12

місяців

спостерігалося

вирівнювання

риноманометричних показників основної групи та групи порівняння, в той час
як показники контрольної групи залишалися достовірно нижчими – 95% від
нормативних величин.
Оцінюючи показники резистентності носових структур, можемо
спостерігати, що динаміка покращення носового дихання протягом усього
періоду спостереження спостерігалася в пацієнтів 1 та 2-ої груп. В той час, як
для пацієнтів 3-ої групи, обох її підгруп носове дихання стає сталим вже на 3-ій
місяць після хірургічного втручання, і протягом наступного періоду достовірно
не змінюється (p>0,05). Згідно цих даних можна судити про швидше
відновлення носового дихання в пацієнтів 3-ої групи. Що стосується
порівняння кожної групи в кожному часовому проміжку, то носове дихання в 3ій групі на 3-й та 6-ий місяць спостереження достовірно краще, порівняно з
пацієнтами 2-ої та 3-ої груп. 2А група до 6 місяця після хірургічного втручання
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за риноманометричними даними значимо не відрізняється від пацієнтів
контрольної 1 групи, і тільки на 12 місяць носове дихання відновлюється.
Даний факт наштовхує на висновок, що резекція внутрішньо носових структур
з формуванням назосептального клаптя має негативний вплив на загоєння та
продовжує час відновлення носового дихання. Щодо пацієнтів 2В підгрупи
через 6 місяців спостереження, риноманометричні показники займають
проміжне положення між 1, 2А та 3-ою групами. Тобто те, що не формувався
назосептальний клапоть у пацієнтів протягом хірургічного втручання сприяє
швидшому відновленню носового дихання.
Для оцінки якості життя пацієнтів згідно опитувальника SNOT-20.
Основні результати опитувальника оцінювалися при розрахунку суми балів
згідно опитувальника SNOT-20 на передопераційному етапі та чотирьох
післяопераційних етапах (10-а доба; 3; 6 та 12 місяців)
Як показували дані дослідження, найбільший вплив на якість життя
пацієнтів до хірургічного втручання мали позиції з 11 по 20.
На 10-ий день після хірургічного втручання різко підвищився рівень
назальних скарг та їх вплив на якість життя пацієнтів, в той же час тільки
незначно зменшилися загальні скарги, оскільки накладався вплив хірургічного
втручання на загальне самопочуття пацієнтів. Через 3 місяці після операції на
якість життя пацієнтів впливали назальні скарги, проте в меншій кількості, ніж
на 10-у добу після хірургічного втручання. Через 6 та 12 місяців спостерігалась
позитивна

динаміка

та

поступове

відновлення

хірургічного

втручання

відмінності

фізіологічних

функцій

порожнини носа.
До

між

середнім

балом

опитувальника між групами не спостерігалося (р=0,22 згідно дисперсійного
аналізу ANOVA).
На

10-у

спостерігалася

добу

спостереження

достовірна

відмінність

після
між

хірургічного
групами

втручання

(р<0,001

згідно

дисперсійного аналізу ANOVA). При детальнішому аналізі спостерігали, що в
цьому проміжку часу середній бал по опитувальнику у пацієнтів 1-ої групи був
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достовірно вищим, порівняно з обома підгрупами 3-ої групи (р<0,05 за
критерієм Шеффе). У пацієнтів 2А групи статистично значима різниця була
тільки з пацієнтами 3В підгрупи (р<0,05 за критерієм Шеффе), тобто в
останньої підгрупи достовірно меншим був середній бал. Середній бал
пацієнтів 2В підгрупи значимо не відрізнявся від всіх решта підгруп.
Відповідно пацієнти 3А підгрупи достовірно відрізнялися від пацієнтів 1 групи,
а 3В підгрупи від 1 та 2А підгруп.
Через 3 місяці після хірургічного втручання у пацієнтів всіх груп
підвищився середній бал, а отже й покращилася якість життя. Групи між собою
значимо відрізнялися по середньому балу згідно опитувальника SNOT-20
(р<0.001згідно дисперсійного аналізу ANOVA). У пацієнтів 3В групи
відмічався достовірно вищий бал за SNOT-20, і відповідно кращу якість життя.
Через 6 місяців після хірургічного втручання, аналізуючи статистичні дані,
можемо спостерігати, що у пацієнтів 1 групи середній бал залишається
достовірно низьким, порівняно з 2 та 3-ою групами. В той час як,
спостерігалося вирівнювання показників обох підгруп 2-ої групи і покращення
якості життя цих пацієнтів. Хоча остання не відновлюється до належного рівня
в цей проміжок часу в пацієнтів 2А підгрупи порівняно з пацієнтами підгрупи
3В.
Через 12

місяців після хірургічного

втручання

спостерігалася

статистично достовірна різниця за середнім балом між групами пацієнтів
(р<0.001згідно дисперсійного аналізу ANOVA). При детальному розгляді
достовірну різницю спостерігали тільки між пацієнтами 1 групи та пацієнтами
3В підгрупи (р<0,05 за критерієм Шеффе).
Це дозволяє зробити висновок про повільне покращення та нижчу
якість життя у пацієнтів після транссептальних способів доступу, в той час як в
пацієнтів 3 групи ЯЖ швидко покращувалася та була достовірно вищою
протягом всього періоду спостереження. Щодо пацієнтів 2 групи, то тут
спостерігалося повільніше покращення ЯЖ, і тенденція до наближення до рівня
3 групи тільки через 12 місяців після хірургічного втручання.
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Через 12

місяців після хірургічного

втручання

спостерігалася

статистично достовірна різниця за середнім балом між групами пацієнтів
(р<0.001згідно дисперсійного аналізу ANOVA). При детальному розгляді
достовірну різницю спостерігали тільки між пацієнтами 1 групи та пацієнтами
3В підгрупи (р<0,05 за критерієм Шеффе).
Це дозволяє зробити висновок про повільне покращення та нижчу
якість життя у пацієнтів після транссептальних способів доступу, в той час як в
пацієнтів 3 групи ЯЖ швидко покращувалася та була достовірно вищою
протягом всього періоду спостереження. Щодо пацієнтів 2 групи, то тут
спостерігалося повільніше покращення ЯЖ, і тенденція до наближення до рівня
3 групи тільки через 12 місяців після хірургічного втручання.
Таким

чином,

застосування

запропонованої

нами

методики

ендоскопічних органозберігаючих способів доступу, з формуванням клаптів
слизової оболонки

передньої стінки основної основної пазухи дозволяє

зберігати слизову оболонку сфеноетмоїдального закутку. Збереження останньої
та внутрішньо носових структур сприяє швидшому відновленню фізіологічних
функцій порожнини носа, меншій кількості ускладнень в післяопераційному
періоді та покращенню якості життя. Результати дослідження доповняють та
уточняють дані наукових джерел про перебіг, як раннього, так і віддаленого
післяопераційних періодів у пацієнтів після видалення новоутворень селярнохіазмальної ділянки та кавернозного синусу.
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ВИСНОВКИ
У дисертації наведено обґрунтування та вирішення актуального науковопрактичного завдання – підвищення ефективності лікування хворих з
доброякісними

новоутвореннями

селярно-хіазмальної

ділянки

шляхом

розробки методики збереження слизової оболонки сфеноетмоїдального закутку
та покращення перебігу післяопераційного періоду.
1. Завдяки застосуванню розробленої методики інфільтраційної місцевої
анестезії середня інтраопераційна крововтрата у пацієнтів під час хірургічного
втручання зменшилась до 360±50 мл, порівняно з 400±70 мл у хворих групи
порівняння, а інтраопераційна візуалізація хірургічного поля становила 0-1
ступеню в порівнянні з 3-4 ступеню у пацієнтів без застосованої методики.
2. Розроблено органозберігаючий транссфеноїдальний спосіб доступу до
селярно-хіазмальної

ділянки

зі

збереженням

слизової

оболонки

сфеноетмоїдального закутку та внутрішньоносових структур.
3. Проведення ендоскопічного ендоназального доступу до селярнохіазмальної

ділянки

запропонованим

способом

сприяло:

достовірному

зменшенню кількості пацієнтів з наявністю кірок у 3 рази на 7-у добу після
хірургічного втручання порівняно з контрольною групою; достовірному
зменшенню кількості пацієнтів з наявністю слизових виділень в порожнині
носа на 7-у добу (у 2 рази порівняно з пацієнтами, при хірургічному втручанні
яких застосовувалася загальноприйнята методика (p<0,05)).
4. У віддаленому післяопераційному періоді (через 3 місяці після
хірургічного втручання) у пацієнтів основної групи атрофічних змін слизової
оболонки не спостерігалося (в групі порівняння у 16,7% пацієнтів відмічено
атрофічні зміни слизової оболонки порожнини носа).
5. Встановлено, що у пацієнтів, яким було застосовано удосконалені нами
органозберігаючі способи доступу, в післяопераційному періоді в 3 рази рідше
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виникали ускладнення у вигляді етмоїдитів та в 4 рази рідше спостерігались
сфеноїдити.
6. Збереження внутрішньоносових структур сприяло достовірно вищій
якості

життя

у

пацієнтів

основної

групи

протягом

всього

періоду

спостереження, про що свідчить менша кількість балів (згідно опитувальника
SNOT-20) порівняно з пацієнтами, у яких застосовувались загальноприйняті
методики хірургічного втручання (p<0,05).
7. Показники потоку повітря через 3 місяці після хірургічного втручання у
пацієнтів основної групи становили 115-130% від нормативних величин, що
достовірно вище, ніж у пацієнтів після застосування загальноприйнятої
методики (80-95%). Через 6 місяців показники в основній групі залишалися на
рівні 120-130%, а показники пацієнтів групи порівняння зростали до 90-115%.
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1.

Інтраопераційне застосування інфільтраційної анестезії передньої

стінки клиновидної пазухи сприяє меншій крововтраті протягом
назальної та сфероїдальної фази видалення новоутворень селярнохіазмальної ділянки.
2.

Впровадження запропонованої методики збереження слизової

оболонки сфеноетмоїдального закутку зменшує ризик пошкодження
крило піднебінної артерії; швидшому відновленню слизової оболонки та
фізіологічних функцій порожнини носа; меншій кількості назальних
ускладнень в післяопераційному періоді;
3.

Збереження внутрішньо носових структур сприяє швидшому

загоюванню післяопераційного пошкодження, навіть при застосуванню
назосептального клаптя
4.

Застосування чотирьохфазної риноманометрії допомагає оцінити

відновлення дихальної функції порожнини носа в післяопераційному
періоді
5.

Опитування пацієнтів за допомогою опитувальника SNOT-20

дозволяє оцінити якість життя пацієнтів до та після хірургічного
ендоназального втручання та допомагає зрозуміти
загального, так і назального характеру.

динаміку змін, як
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