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Впровадження в клінічну практику
спіральної комп'ютерної томографії та ендоназальної ендоскопічної ринохірургії відкрило нову сторінку в діагностиці запальних захворювань навколоносових пазух і
проведенні лікування [1, 5, 7-10, 14].
Розташована в центрі основи черепа
клиноподібна пазуха (КП) знаходиться в
тісних топографо-анатомічних взаємовідношеннях з передньою, середньою і задньою черепними ямками, а також з нервами
і судинами, що прилягають до неї [4, 11,
12]. Оцінка цих взаємовідносин за допомогою спіральної комп'ютерної томографії
(СКТ) є запорукою успішного виконання
ендоназальних ендоскопічних хірургічних
втручань.
Метою нашої роботи було виявлення
залежності характеру запальних змін в клиноподібних пазухах від анатомічних варіантів їх будови.
Матеріали і методи
Нами вивчені дані спіральної комп'ютерної томографії (СКТ) голови у 280 пацієнтів з різними формами сфеноїдиту. Чоловіків було 182 (65,0%), жінок – 98 (35,0%).
Вік хворих коливався від 18 до 75 років.
Спіральна комп'ютерна томографія
виконувалась на базі Служби променевих
методів діагностики державної установи
інституту невідкладної і відновлювальної
хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України на
спіральному комп'ютерному томографі
HiSpeed (General Electric) з використанням
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екціях при товщині зрізу від 1 до 3 мм, pich
1,5-1,8, 120 кВ, 350 мА.
При оцінці форми і розмірів черепа,
розмірів та особливостей будови КП і взаємовідношення цієї пазухи зі структурами,
що прилягають до нього, використовувались також 2D і 3D реконструкції [2, 3, 6].
Оцінювались ступінь пневматизації
КП, близькість каналів внутрішніх сонних
артерій (ВСА), зорових (ЗН), верхньощелепних (ВЩН) і відієвих нервів (ВН), а також
наявність сфеноетмоїдальних комірок («клітин» Оноді).
При аналізі ступеня пневматизації КП
використовувалась класифікація В.П. Шевкуненко і А.М. Геселовіч [13], котрі залежно від розташування цієї повітроносної порожнини відносно турецького сідла виділяли преселярний, селярний і постселярний
типи її будови. На нашу думку, при виявленні пневматизації великих і малих крил
клиноподібної кістки і крилоподібних відростків слід виділяти і гіперпневматичний
тип будови пазухи.
Отримані результати
та їх обговорення
Серед обстежених переважали хворі з
мезоцефалічною формою черепа – 146
(52,1%), рідше зустрічалася брахіцефалічна
– у 91 (32,5%) і доліхоцефалічна – у 43
(15,4%) форми черепа. Частота і характер
запальних змін в КП у пацієнтів з різною
формою черепа істотно не відрізнялися.
Преселярний тип пневматизації КП
виявлено у 19 (6,8%) осіб селярний – у 114
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(40,7%), постселярний – у 85 (30,4%); гіперпневматичний тип пневматизації спостерігався у 62 (22,1%). Він проявлявся пневматизацією великих крил клиноподібної кістки у 47 (15,7%) випадках, малих – у 15
(5,4%). Пневматизації крилоподібних відростків у хворих на сфеноїдит не було визначено. Таким чином, у пацієнтів зі сфеноїдитом частіше зустрічалися селярний і постселярний типи пневматизації КП (мал. 1-4).
Однобічні процеси мали місце у 198
(70,7%) обстежуваних, двобічні – у 82
(29,3%).
Ізольовані сфеноїдити зареєстровано у
56 (20,0%) хворих: з преселярним типом
пневматизації – у 11 (3,9%), з селярним – у
18 (6,4%), з постселярним – у 15 (5,4%), з
гіперпневматичним – у 12 (4,3%). Таким
чином, частота виявлення ізольованих сфеноїдитів (11 з 19 випадків – 57,9%) була
найбільш високою при преселярному типі
пневматизації КП.
Поєднання запальних змін КП та інших ННП відмічено у 224 (80,0%) обстежених, в тому числі у 8 (2,9%) з преселярним
типом пневматизації, у 96 (34,3%) – з селярним, у 70 (25,0%) – з постселярним та у 50
(17,8%) – з гіперпневматичним. Запальні
зміни в КП поєднувалися з етмоїдитом у
203 (72,5%) осіб, з гайморитом – у 90
(32,1%), з фронтитом – у 17 (6,1%). Поєднане ураження клиноподібних, верхньощелепних, лобних пазух і комірок решітчастого
лабіринту визначалося у 15 (5,4%) пацієнтів; клиноподібних, верхньощелепних пазух

і комірок решітчастого лабіринту – у 56
(20,0%); КП і комірок решітчастого лабіринту – у 132 (47,0%); клиноподібних та верхньощелепних пазух – у 19 (6,8%); клиноподібних та лобних пазух – у 2 (0,7%). Таким
чином, перебіг запальних процесів в КП відбуваються по типу полісинуситів; за частотою супутнього ураження переважають
комірки решітчастого лабіринту, рідше –
верхньощелепні, потім лобні пазухи.
Основною ознакою, на якій базується
СКТ-діагностика синуситу будь-якої форми
та локалізації, є візуалізація потовщеної
слизової оболонки. Це потовщення може
здійснюватися за рахунок набряку, інфільтрації слизової оболонки, утворення безлічі
псевдокіст, проліферації, поліпозних розрощень, фіброзу. Важливими ознаками запального процесу в ННП є також патологічний вміст в просвіті пазухи, стан кісткових
стінок і окістя [9].
Пристінкове потовщення слизової
оболонки різного ступеня вираженості виявлено нами у 123 (43,9%) хворих; однобічні процеси мали місце у 71 (25,4%), двобічні
– у 52 (18,6%).
При аналізі потовщення слизової оболонки виділено з його ступеня: незначне
потовщення слизової оболонки – до 4 мм;
помірне – від 4 до 6 мм і виражене потовщення слизової оболонки, яка субтотально і
тотально виповнює пазухи (мал. 1, 3, 5).
Дані про ступінь потовщення слизової
оболонки при сфеноїдиті при різних типах
пневматизації КП наведено в таблиці.

Типи пневматизації КП і ступінь потовщення слизової оболонки при сфеноїдиті

Тип будови КП (n)

до 4 мм

Ступінь потовщення слизової оболонки КП
субтотальне
4-6 мм
і тотальне
Кількість хворих, абс. / %

всього

Преселярный (19)

2/10,5

7/36,9

2/10,5

11/57,9

Селярный (114)

5/4,4

35/30,7

20/17,5

60/52,6

Постселярный (85)

4/4,7

22/25,9

11/12,9

37/43,5

Гіперпневматичний (62)

4/6,5

10/16,1

1/1,6

15/24,2

15/12,2

74/60,2

34/27,6

123

Усього

Примітка: у таблиці спочатку наведені абсолютні показники, а потім їх відсоток (%) у відповідній
групі.
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Як видно, потовщення слизової оболонки КП різного ступеня вираженості
при сфеноїдиті частіше зустрічалося при
преселярному типі пневматизації пазухи,
найрідше – при гіперпневматичному. Субтотальне і тотальне потовщення слизової
оболонки КП при сфеноїдиті частіше визначалося у хворих з селярним типом пневматизації пазухи. У пацієнтів з гіперпневматичниім типом пневматизації тотального потовщення слизової оболонки не
виявлено.
Потовщення слизової оболонки КП до
4 мм і від 4 до 6 мм локалізувалося або в
базальних відділах пазухи, або на всіх її стінках з більшою вираженістю у базальних
відділах.
Локальне пристінкове потовщення
слизової оболонки з нерівними хвилястими
контурами виявлено у 157 (56,1%) обстежуваних і характеризувалося змінами її товщини від 6 мм до субтотального ураження
КП. Однобічні процеси спостерігались у
127 (45,4%) хворих, двобічні – у 30 (10,7%).
Такі зміни в більшості випадків локалізувалися в базальних відділах КП, але при наявності додаткових перегородок як повних,
так і неповних вони відмічались в місцях
з'єднання перегородок зі стінками пазухи
або іншими перегородками (мал. 6, 7), з переважною локалізацією ураження в базальних відділах (у 88 осіб – 31,4%), медіальних
(у 32 – 11,4%), латеральних (у 28 – 10,0%) і
верхніх (у 9 – 3,2%) відділах КП.
Зміщення міжпазухової перегородки
відносно середньої лінії мало місце у 202
(72,1%) обстежуваних, причому у 48
(17,1%) з них воно було різко вираженим, з
латералізацією до каналу ВСА. В усіх випадках при значному зміщенні перегородки
запальні зміни локалізувалися в пазусі з
меншими розмірами (мал. 8), тоді зазначалося або значне потовщення слизової оболонки (у 19 хворих – 6,8%), або її локальне
потовщення (у 29 – 10,3%).
Відсутність перегородки КП (мал. 1)
зареєстровано у 2 (0,7%) випадках. Додаткові перегородки виявлено у 134 (47,9%)
пацієнтів, з них у 32 (11,4%) вони повністю
розділяли пазухи (мал. 6, 9), одна додаткова
перегородка була у 78 (27,9%), дві – у 34
(12,1%), множинні (3-4) – у 22 (7,9%).
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Мал. 1. СКТ навколоносових пазух, коронарна
проекція. Преселярний тип пневматизації КП. Відсутність міжпазухової перегородки По нижній і латеральній стінках визначається незначне потовщення слизової
оболонки (до 3 мм).

Мал. 2. СКТ навколоносових пазух, аксіальна
проекція. Селярний тип пневматизації КП. Пролабірування зорового нерва в порожнину КП зліва.

Мал. 3. СКТ навколоносових пазух, коронарна
проекція. Постселярний тип пневматизації КП. Ліва
пазуха тотально виповнена слизовою оболонкою.
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Мал. 4. СКТ навколоносових пазух, коронарна
проекція. Гіперпневматичний тип пневматизації КП. В
базальних відділах пазух спостерігається потовщення
слизової оболонки справа до 10 мм, зліва – до 15 мм.
Пролабірування каналу лівого верхньощелепного нерва
в порожнину пазухи.

Мал. 5. СКТ навколоносових пазух, коронарна
проекція. Постселярний тип пневматизації КП. Ліва
пазуха субтотально виповнена слизовою оболонкою, в
базальних відділах правої – локальне потовщення слизової оболонки.

Мал. 6. СКТ навколоносових пазух, коронарна
проекція. Гіперпневматичний тип пневматизації КП.
Ліва КП з додатковою перегородкою, в медіобазальних
відділах пазухи спостерігається локальне потовщення
слизової оболонки з нерівними хвилястими контурами
розмірами. Пролабірування каналів відієвих нервів в
порожнину КП з обох боків.
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Мал. 7. СКТ навколоносових пазух, коронарна
проекція. Гіперпневматичний тип пневматизації КП.
Пазухи з додатковими перегородками, множинними
кістами, розмірами від 5 до 18 мм, розташованими переважно в базальних відділах, у тому числі поблизу перегородок. Пролабірування каналу відієвого нерва в ліву
КП.

Мал. 8. СКТ навколоносових пазух, коронарна
проекція. Постселярний тип пневматизації КП. Різке
зміщення міжпазухової перегородки ліворуч, ліва КП
тотально виповнена слизовою оболонкою.

Мал. 9. СКТ навколоносових пазух, коронарна
проекція. Постселярний тип пневматизації КП, додаткова перегородка відмежовує додаткову верхню пазуху. В
базальних відділах верхньої і правої КП виявляється
потовщення слизової оболонки, відповідно, до 2 та 5 мм.
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Мал. 10. СКТ навколоносових пазух, аксіальна
проекція. Постселярний тип пневматизації КП. Значне
зміщення міжпазухової перегородки ліворуч, пролабірування каналів внутрішніх сонних артерій в порожнину
КП з обох боків.

Задні сфено-етмоїдальні комірки (клітини Оноді) звичайно розташовуються вище і латеральніше передньої стінки КП, вони мали місце у 32 (11,4%) пацієнтів і зустрічалися при сфеноїдиті частіше, ніж у
здорових осіб.
Оцінка розташування каналів внутрішніх сонних артерій по відношенню до задніх відділів латеральних стінок КП дозволила виявити випинання каналу (мал. 10) на
весь діаметр у 21 (7,5%) осіб, на половину
діаметра – у 43 (15,4%), на чверть діаметра
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– у 20 (7,1%). Випинання каналів ВСА частіше спостерігалося при постселярному і
гіперпневматичному типах будови КП.
До найбільш важливих анатомічних
структур, що прилягають до КП, входить
канал зорового нерва і розташований у ньому нерв. Прилягання каналу зорового нерва
безпосередньо до передніх відділів бічної
стінки КП (мал. 2) знайдено у 42 (15,0%)
пацієнтів з одного боку, у 24 (8,6%) – з обох
боків.
Зміщення каналів верхньощелепного і
відієвих нервів у КП (мал. 4, 6, 7) відмічено,
відповідно, у 28 (10,0%) та 24 (8,6%) осіб.
Таким чином, у хворих на сфеноїдит
спостерігається більша частоти розвитку
селярного і гіперпневматичного типів пневматизації КП, ніж у здорових осіб, а також
зростання частоти прилягання зорових, верхньощелепних і відієвих нервів.
Висновки
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ КЛИНОВИДНЫХ ПАЗУХ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АНАТОМИЧЕСКИХ
ВАРИАНТОВ ИХ СТРОЕНИЯ
Думанский Ю.В., Боенко С.К., Савченко Е.А.,
Боенко Д.С., Климов З.Т. (Донецк)
Резюме
На основании анализа СКТ околоносовых пазух у 280 пациентов со сфеноидитом выявлены особенности семиотики этого заболевания, связанные с
различными вариантами строения клиновидных
пазух, что позволит оптимизировать тактику проведения эндоскопической сфеноидотомии.
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FEATURES OF INFLAMMATORY DISEASES
SPHENOID SINUS DEPENDING ON THE
ANATOMICAL STRUCTURE OF OPTIONS
Dumansky Y.V., Bojenko S.K., Savchenko E.A.,
Bojenko D.S., Klimov Z.T. (Donetsk)
Summary
Based on the analysis of spiral computed tomography of paranasal sinuses in 280 patients with
sphenoiditis peculiarities of semiotics of the disease
associated with different variants of the structure of
sphenoid sinus, which will optimize the tactics of endoscopic sphenoidotomies.
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