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Злоякісні пухлини носа та приносових 
пазух займають близько 0,5 % у статистиці 
онкологічної захворюваності. 

Діагностика, лікування та медична ре-
абілітація хворих із злоякісними новоутво-
реннями порожнини носа та приносових 
пазух є складними і найменше розроблени-
ми проблемами ЛОР-онкології. Це зумовле-
но топографічними особливостями лицево-
го скелета, можливістю інтракраніального, 
інтраорбітального, інтрасинусоназального 
розповсюдження пухлин [1-7].  

Спектр методів, що застосовуються 
для діагностики, лікування та реабілітації 
таких пацієнтів, досить широкий, проте пи-
тання ефективності застосування різних 
схем лікування при злоякісних новоутво-
реннях зазначеної локалізації в Україні за-
лишається не вивченим. Особливість онко-
логічних захворювань в Україні полягає в 
тому, що внаслідок Чорнобильської катаст-
рофи змінилася чутливість пухлин до засо-
бів протипухлинної терапії і широко вжива-
ні схеми лікування та реабілітації хворих із 
занедбаними стадіями ЛОР-локалізації сьо-
годні не можуть вважатися задовільними. 

За даними літератури, показник вижи-
вання при новоутвореннях порожнини носа 
та приносових пазух різний. Так, за Д.І. За-
болотним і співавторами [8] цей показник 
складав 18-22 %, за М.Б. Піонтковською [9] 
– приблизно 30-40 %, за В.О. Ольшанським 
і Г.Г. Бітюцьким – 35% [4]. За даними зару-
біжних авторів, показник п’ятирічного ви-
живання становить 50-54 % [10-13].  

Мета роботи – провести аналіз ефек-
тивності діагностики, лікування та реабілі-
тації хворих із злоякісними пухлинами носа 
та приносових пазух в Україні у 2002-2004 
роках для розробки науково обґрунтованої 
медичної технології лікування. 

Матеріали і методи 
За даними Національного канцер-

реєстру у 2002-2004 роках в Україні вияв-
лено 956 осіб із злоякісними новоутворен-
нями порожнини носа та приносових пазух, 
що складає близько 1,99 випадків на 100 тис 
населення. Серед них 605 (63 %) чоловіків 
та 351 (37 %) жінка. Захворюваність на пух-
лини цієї локалізації серед чоловіків була 
майже наполовину вищою, ніж у жінок. Вік 
пацієнтів – від 5 до 90 років. 

Відомо, що ефективність лікування 
більшою мірою залежить від стадії, в якій 
було виявлено онкологічне захворювання. 
Пухлини носа та приносових пазух частіше 
за все сохранялись на пізніх стадіях розвит-
ку онкопроцесу.  

На І-ІІ стадіях новоутворення було 
виявлено тільки у 127 хворих, що становило 
13,3 % від загальної кількості. У 278 осіб 
пухлинний процес діагностувався на ІІІ ста-
дії( 30,4 %) і у 278 (29,1 %) – у ІV стадії. В 
260 пацієнтів ( 27,2 % ) стадія взагалі не бу-
ла визначена (рис. 1.1). 

Не викликає сумніву, що поліпшення 
результатів лікування може бути досягнуто 
лише при умові ранньої діагностики. 

Переважна більшість новоутворень 
локалізувалася у верхньощелепній пазусі – 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3, 2010 52 

1,6 11,7

30,4

29,1

27,2

I II III IV Не визначена

72,6

18,2

9,2

верхньощелепна пазуха
етмоїдальна пазуха
лобна та клиновидна пазухи

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Плоскоклітинний
рак

Аденокарцинома Інші нозології

Нозологічні форми захворювання

%

у 694 (72,6 %) хворих; значно рідше зустрі-
чалися пухлини у етмоїдальній пазусі – у 
174 (18,2 %) і тільки 9,2 % – в лобній та 
клиновидній пазухах (рис. 1.2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.1. Розподіл хворих з епітеліальними 

пухлинами носа та приносових пазух за стадіями 
первинного процесу (у відсотках). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.2. Розподіл хворих із злоякісними но-

воутвореннями носа та приносових пазух за лока-
лізацією пухлинного процесу (у відсотках). 

Тактика лікування при злоякісних но-
воутвореннях носа та приносових пазух 
значною мірою залежить від діагностики 
морфологічних типів пухлин. Найбільш 
поширеною нозологічною одиницею в 
структурі визначених діагнозів був плоско-
клітинний рак, на який припадало 442 (46,2 
%) випадки злоякісних новоутворень, та 
аденокарцинома – у 170 (17,8 %) випадках. 
Інші нозологічні форми захворювання (ме-
ланома, гемангіома, рабдоміосаркома, ней-
робластома та ін.) складали 36 % (рис. 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.3. Розподіл хворих із злоякісними но-

воутвореннями носа та приносових пазух за осно-
вними нозологіями. 

 
 
Необхідно зауважити, що основним 

методом підтвердження діагнозу злоякісних 
новоутворень, як найбільш інформативним, 
є морфологічний. Та згідно з формою N 
027-1/у, затвердженою МОЗ України, існує 
6 категорій підтвердження діагнозу (морфо-
логічний, цитологічний, рентгенологічний, 
ендоскопічний, ізотопний і тільки клінічно) 
.  

Тому ми користувались саме цією ре-
комендацією, тобто даними канцер-реєстру. 
У 72,4 % випадків виконана морфологічнa 
верифікація  

пухлини; 15,2 % діагнозів визначався 
цитологічно, у 7,7 % випадків застосовував-
ся рентгенологічний метод встановлення 
діагнозу. У 3,7 % хворих злоякісні ново-
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утворення носа та приносових пазух діагно-
стувалися за клінічними ознаками. Таким 
чином, стан морфологічної верифікації 
злоякісних новоутворень носа та приносо-
вих пазух потребує суттєвого покращання. 

 
Результати лікування та медіана 

показника виживання 
Лікування хворих із злоякісними пух-

линами носа та приносових пазух характе-
ризується показниками охоплення спеціа-
льним лікуванням та структурою методів 
лікування. При цьому в Україні лише 64,21 
% хворих отримали спеціалізовану медичну 
допомогу (в науково-дослідних установах, 
онкодиспансерах та лікувальних установах, 
оснащених онколіжками); 14,95 % - в обла-
сних, міських та районних лікарнях, що не 
оснащені онколіжками. Відомості про місце 
лікування 20,84 % пацієнтів відсутні взага-
лі. 

Слід зазначити, що при I-II стадіях 
онкопроцесу схема лікування може включа-
ти монометоди, тоді як III-IV стадії захво-
рювання вимагають комбінованого лікуван-
ня. Тому лікування зазначеного континген-
ту хворих здійснювалося із застосуванням 
як монометодів, так і комбінованих 
схем(променеве лікування та його поєднан-
ня з хірургічним та хіміотерапевтичним ме-
тодами). Недивлячись на те, що більше 60% 
пацієнтів були виявлені у III-IV стадіях за-
хворювання, комбінованим методом як най-
більш ефективним проліковано лише 45,2% 
з них, що негативно вплинуло на результати 
лікування, тоді як хірургічний метод засто-
совано у 13,1 %, променевий у – 26,6 %, хі-
міотерапевтичний – у 2,6 %. На превеликий 
жаль, 12,5 % пацієнтів не отримали ліку-
вання з тих чи інших причин. 

Основним критерієм успішності ліку-
вального процесу є показник виживання, 
який зумовлюється багатьма чинниками. В 
залежності від стадії захворювання протя-
гом першого року вижило 65,6 % осіб з І-ІІ 
стадіями хвороби, 58,3 % – з ІІІ стадією і 
43,2 % – з ІV стадією. Протягом 3 років ви-
жило 29,4 % хворих з І-ІІ стадіями хвороби, 
24,2 % – з ІІ-ІІІ стадією і 17,5% – з ІV. 

Медіана показника виживання в I-II 
стадіях захворювання була 22 міс, в III ста-
дії – 18 міс і в IV стадії – 14 міс (рис. 2.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.1. Трирічне виживання хворих із зло-
якісними новоутвореннями носа та приносових 
пазух за стадіями пухлинного процесу. 

 
 
 
 
З 605 чоловіків із злоякісними ново-

утвореннями носа та приносових пазух про-
тягом 3 років вижили 22,2 %, а з 351 жінки 
–31,2 %. 

Таким чином, аналіз стану діагности-
ки та лікування хворих із злоякісними ново-
утвореннями носа та приносових пазух сві-
дчить про те, що ця проблема залишається 
актуальною для охорони здоров’я населення 
України. Її вирішення залежить не лише від 
поліпшення стану оснащення лікувально – 
профілактичних закладів апаратурою та об-
ладнанням, а й від підвищення рівня профе-
сійної підготовки з питань онкології медич-
них працівників всіх рівнів. 

 
Висновки 
За даними Національного канцер-

реєстру, у 2002-2004 роках виявлено, що 
лише в 13,3 % випадків новоутворення діа-
гностовано в І-ІІ стадіях, а переважна кіль-
кість діагностованих випадків захворюван-
ня відповідала ІІІ та ІV стадії і складада 
30,4% та 29,1%, відповідно, що свідчить про 
недостатню якість ранньої діагностики. 

Переважна більшість новоутворень 
локалізувалася у верхньощелепній пазусі 
(72,6%); значно рідше зустрічалися пухлини 
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у етмоїдальній пазусі (18,2%) і тільки 9,2% - 
у лобній та клиновидній пазусі. 

Найбільш поширеною нозологічною 
одиницею в структурі визначених діагнозів 
був плоскоклітинний рак (46,2%) та адено-
карцинома (17,8%). 

Найбільш застосовуваним методом 
лікування був комбінований метод (45,2%). 
Променева терапія проведена у 26,6% хво-
рих. Хірургічно та хіміотерапевтично були 
проліковані 13,1% та 2,6% хворих, відпові-
дно. Не отримали спеціального лікування 
12,3% пацієнтів, що значно зменшує трива-
лість життя хворих. 

 Не дивлячись на те, що більше 60% 
хворих були виявлені у III-IV стадіях захво-
рювання, комбінованим методом як най-
більш ефективним проліковано лише 45,2%, 
що негативно вплинути на результати ліку-
вання.  

Показник виживання протягом пер-
шого року, за даними Національного кан-
цер-реєстру, становив: з І-ІІ стадією захво-
рювання – 65,6%, з ІІІ стадію – 58,3%, з ІV 
стадією – 43,2%. Трирічний показник вижи-
вання, за даними Національного канцер-
реєстру, складав: з І-ІІ стадією захворюван-
ня – 29,4%, з ІІІ стадію – 24,2% , з ІV стаді-
єю – 17,5%, що в середньому на 20-25% 
нижче аналогічних показників європейсь-
ких країн. 

Наведені дані свідчать про те, що стан 
лікування хворих із злоякісними новоутво-
реннями носа та приносових пазух вкрай не-
задовільний. Зважаючи на недостатньо висо-
кий відсоток виявлення новоутворень носа та 
приносових пазух на ранніх стадіях захворю-
вання, потрібен пошук нових інформативних 
методів виявлення злоякісних новоутворень 
та вдосконалення методів лікування. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИАГНОСТИКИ И 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ СО ЗЛОКАЧЕСТ-
ВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 
ПОЛОСТИ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ  
ПАЗУХ В УКРАИНЕ В 2002-2004 ГГ. 

Заболотный Д.И., Лукач Э.В., Дихтярук В.Я., Ла-
тышевская Г.В., Сережко Ю.А., Цымбалюк Е.М., 
Зайцева Н.В., Стрижак В.В., Куценко Л.Б. (Киев) 

Р е з ю м е  

Изучена заболеваемость и дан анализ про-
веденного лечения 956 больных, страдающих зло-
качественными новообразованиями полости носа и 
околоносовых пазух, в Украине на протяжении 
2002-2004 гг. по данным Национального канцер-
реестра. Приведенные данные свидетельствуют о 
том, что заболевание в I – II стадиях диагностиро-
вано только в 13,3% случаях, в III стадии – в 30,4 
%, а в IV стадии – в 29,1%. На протяжении 3 лет 
выжило 29,4 % больных с I-II стадиями заболева-
ния, 24,2 % – с III стадией и 17,5% – с IV стадией. 

EFFECTIVE DIAGNOSIS AND TREATMENT 
OF PATIENTS WITH MALIGNANT TUMORS 

OF NASAL CAVITY AND PARANASAL 
SINUSES IN UKRAINE IN 2002-2004.  

Zabolotny DI, Lukach EV, Dihtyaruk VJ, Laty-
shevskaya GV, Sergei Y., Tsymbaljuk EM, Zaitseva 

NV, Strizhak VV, Kutsenko L . B. (Kiev)  

S u m m a r y  

Studied the incidence and an analysis of the 
treatment 956 patients suffering from malignant tu-
mors of the nasal cavity and paranasal sinuses, in 
Ukraine during 2002-2004 according to the National 
Cancer Registry. These data indicate that the disease 
in stage I-II was diagnosed only in 13.3% cases in 
stage III – in 30.4% and stage IV – in 29,1%. Over 3 
years survived 29.4% of patients with stages I-II dis-
ease, 24.2% – with stage III and 17,5% – with stage 
IV. 

 




