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гом). При трансназальній відсепаровці пухлини 
інколи використовували мікрориноскопію. 

Крововтрата  при  проведених  операціях, 
в середньому, склала біля 300400мл. В окремих 
випадках,  загальна  кількість  втраченої  хвори
ми крові під час видалення ангіофіброми носо
глотки  склала  до  1800 мл.  Більшість  операцій 
супроводжувались  внутрішньовенними  транс
фузіями, які включали кровозамінники, а по по
казанням – еритроцитарну масу, цільну кров та 
компоненти крові.

При  пухлині  1  стадії  (за  класифікаці
єю В.С. Погосов  та  співавт.,  1987) кровотеча, 
зазви чай,  складала  100200 мл.  При  пухлині 
2 стадії – 300 мл. При 3 стадії – 300400 мл, при 
4  стадії,  коли мало місце  інтракраніальне по
ширення новоутворення, то крововтрата може 
становити в середньому 700800 мл,  а в окре
мих  випадках  –  до  1800 мл.  Також  вираже
ні  крововтрати  можуть  бути  при  поширенні 
пухлини  до  передхребтової  фасції.  В  такому 
випадку пухлина, зазвичай, дуже щільна і по
гано відсепаровується від навколишніх тканин 
і  крововтрата може  сягати  до  800 мл,  при не
великому розмірі самої пухлини.

В  жодному  спостереженні  не  перев’язу
вались зовнішні сонні артерії.

Після  видалення  пухлини  проводилась 
ревізія післяопераційної порожнини з наступ
ною  її  тампонадою марлевим  тампоном,  зма
щеним  синтоміциновою  емульсією,  та  перед
ньою  тампонадою  порожнини  носу.  Хворому 
накладувалась монокулярна давлюча пов’язка 
на  стороні  втручання,  а  також  пращоподібна 
пов’язка.

Тампони із порожнини носу і трепанацій
ної порожнини, як правило, видалялись на на
ступний день. При видаленні тампонів в абсо
лютній більшості випадків значної крововтрати 
не спостерігалось.

В  післяопераційному  періоді  хворим  
призначали:  антибактеріальну,  дегідратацій
ну,  десенсибілізуючу,  симптоматичну  терапію,  
систематичний  туалет  носу  і  трепанаційної  
порожнини  з  маззю  Симановського.  При  не
обхідності  проводили  корекцію  водно  –  елек
тролітного балансу.

Післяопераційний  період  у  всіх  хворих 
протікав гладко.

16  хворих  до  поступлення  у  відділ  ЛОР
патології  дитячого  віку  було  прооперовано  по 
місцю проживання. Вони поступили з рециди
вом захворювання.

Результати  лікування  хворих  юнацькою 
ангіофібромою основи черепа, в термін спосте
реження від 6 міс. до 20 років, були наступни
ми: синехії, поліпи в трепанаційній порожнині, 
були відмічені у 7 хворих, у одного хворого був 
гострий гайморит в післяопераційному періоді 
2  рази.  Рецидиви  новоутворення  розвинулись  
у  16  (19%)  хворих.  Однократні  рецидиви  –  
у 10 хворих, двохкратні у 2 хворих, трьохкратні 
у 3 хворих, та 4 кратні у 1 хворого.

У одному випадку проводилась промене
ва  терапія.  Батьки  хворого  відмовились  від 
оперативного  лікування.  Хворий  пройшов 
курс променевої  терапії  (сумарна доза 60 ГР). 
Після  чого  спостерігався  повний  регрес  пух
лини. Малігнізації пухлини не відмічалось ні 
в одному випадку.

© Г.Є. тімен, в.П. яценко, в.М. Писанко, С.П. Чубко, С.н. Алхімова, о.і. Паламар, 2011

Основна  проблема,  з  якою  зустрічаються 
хірурги, під час видалення ангіофіброми, явля
ється кровотеча.

Для попередження масивної крововтра
ти під час операції використовуються достат
ньо складні методи, серед яких: емболізація 
привідних  судин,  керована  глибока  гіпото
нія,  імбібіція  основи  пухлини  різними  роз
чинами, перев'язка зовнішньої сонної артерії 
і т. д.

Для  прогнозування  інтраопераційної  кро
вовтрати  і  визначення  методу  її  запобігання 

нами проведений аналіз відеозображень ангіо
фіброми основи черепа (АОЧ) на КТ.

КТ дослідження представляють можли вість 
в  сірошкальному  градієнті  отримати  достат
ньо  чітку  структурованість  тканини  пу хлини,  
особливості  її  топографічного  розташування.  
А поміж тим, виявилось, що можливо викорис
товувати  ці  дані  для  оцінки  ступеню кровона
повнення пухлини.

Кожний  зріз  пухлини  мав  певну  града 
цію сірошкального градієнту, який оцінювався 
у балах.

Г.Є. тіМЕн, в.П. яцЕнко, в.М. ПИСАнко, С.П. Чубко, С.н. АлхіМовА  
(кИїв, укрАїнА)

АлгОРиТМ ПРОгнОЗуВАннЯ КРОВОВТРАТи ПРи ХІРуРгІчнОМу 
лІКуВАннІ АнгІОфІбРОМи ОснОВи чеРеПА
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При цьому було прийнято, що певна вага 
кожного  балу,  який  евристично  встановлював 
відповідний відсоток кровонаповнення пухлини.

Бал  (q) = 1  –  слабке  кровонаповнення, 
(q) = 2 – помірне кровонаповнення, (q) = 3 – пов
не  кровонаповнення,  (q) = 4  –  інтенсивне  кро
вонаповнення.

В  залежності  від  значення  показника  (q) 
нами було розроблено наступний алгоритм про 
гнозування  та  реабілітаційних  заходів  при  хі
рургічному лікуванні  ангіофіброми основи че
репа. 

При  q = 1  та  q = 2,  оперативне  втручання 
може здійснюватись без емболізації судин в пе
редопераційному періоді, а q = 3 та q = 4 – опе
ративне  втручання не може  здійснюватись  без 
емболізації судин в передопераційному періоді.

При  q = 3  оперативне  втручання  реко
мендовано  проводити  з  попередньою  ембо
лізацією  судин,  та  має  бути  готовність  до 
проведення  інфузійної  терапії  компонентів 
крові,  цільної  крові  та  свіжозамороженої 
плазми.

При  q = 4  оперативне  втручання  потребує 
обов'язкової попередньої емболізації привідних 
судин та масивної інфузійної терапії.

Достовірність  даної  методики  показано 
в  нашій  клініці  при  проведенні  оперативних 
втручань  з  приводу  АОЧ,  що  дає  можливість 
практичним  лікарям  без  складних  розрахунків 
та затрат часу, без залучення спеціалістів із ін
ших галузей, швидко, зручно та достатньо точ
но  прогнозувати можливу  крововтрату  під  час 
видалення пухлини.
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Останнім  часом  хірургічні  втручання  на 
верхньощелепних  пазухах  різко  скоротилися 
завдяки широкому застосуванню фармацевтич
них  препаратів  до  яких  відносяться,  в  першу 
чергу,  муколептики.  В  арсеналі  лікарських  за  
собів  є  достатня  їх  кількість  (цинабсин,  сину
прет та інші), які не тільки зменшують в’язкість 
слизу, ексудату, але зменшують набряк тканин, 
що  в  свою  чергу  покращують  санацію  прида
точних  пазух,  покращують  активність  муко
ціліарного  кліренсу.  Однак,  питання  пункцій  
придаточних  пазух  носа  та  хірургічного  ліку
вання з порядку денного і сьогодні не знято.

Класична гайморотомія майже не застосо
вується при банальних гайморитах, яка раніше 
застосовувалися досить широко.

Вона  доцільна  лише  при  грубих  розпов
сюджених змінах в слизовій оболонці, виклика
них серйозною патологією.

Сьогодні  найбільш  поширеним  хірургіч
ним втручанням є так звана мікрогайморотомія. 
Для її виконання застосовують троакари та від
повідної  конструкції  хірургічні  інструменти. 
Але  введення  троакара  в  порожнину  верхньо
щелепної пазухи через її передню стінку викли
кає надломи кістки із зануренням цих надломів 
в порожнину. Ці надломи знаходячись в середи
ні синуса, в процесі регенерації тканин є причи
ною утворення рубцевих  зрощень  зі  слизовою 
оболонкою,  що  викликає  утворення  різнома
нітних  карманів,  заважаючи природній  санації 
пазухи. Є випадки, коли використовують троа

каротомію  синуса  ендоназально  через  нижній 
носовий хід. В таких випадках дане втручання 
вже не можна назвати ощадливим.

Від  класичної  гайморотомії  мікрогаймо
ротомія відрізняється іще і тим, що замість утво
рення співвустя між верхньощелепною пазухою 
і порожниною носа через нижній носовий хід, 
виконується розширення до відповідного рівня 
природного  спввустя  або  зі  сторони  верхньо
щелепної  пазухи,  або  зі  сторони  порожнини 
носа. В останньому випадку проводиться втру
чання в середньому носовому ході з резекцією 
гачкоподібного відростку. Розширення природ
ного  отвору  потребує  резекції  навколишньої 
кістки та слизової оболонки, що згодом призво
дить до формування рубцевої тканини, яка зву
жує  реконструйоване  співвустя  з  порушенням 
міграційної здатності слизової оболонки в май
бутньому.

Наявність ендоскопічної оптики дає мож
ливість,  застосовуючи  класичний  підхід  до 
f.  сanina,  виконувати  трепанаційне  вікно  не
великих  розмірів,  видалити  патологічні  утво
рення  з  максимальним  збереженням  здорової 
слизової оболонки.

Дослідивши  природне  співвустя  і  пере
конавшись  у  відсутності  в  його  області  пато
логічних змін, не доцільно проводити його роз
ширення з причин вказаних вище.

Більш  доцільним  буде  з  боку  нижнього 
носового  ходу  через  пункційний  отвір  вве
сти в пазуху тимчасово катетер відповідного 

Ф.о. тИшко (кИїв, укрАїнА)

ХІРуРгІЯ ВеРХньОщелеПниХ ПАЗуХ
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