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При виконанні функціональних ендоскопічних втручань на навколоносових пазухах (ПНП) необхідно враховувати особливості морфологічної будови слизової
оболонки порожнини носа і ННП, найбільше – в ключових зонах: остіомеатальному
комплексі та клиноподібно-ґратчастому
поглибленні [8].
Запальна альтерація покривного епітелію, яка спостерігається при хронічному
риносинуситі, закінчується його десквамацією і є морфологічним субстратом сповільнення мукоциліарного транспорту та рецидивування захворювання [1, 3-6, 8-10].
Збільшення числа келихоподібних
клітин, плоскоклітинна метаплазія респіраторного епітелію, виражені склеротичні
зміни власної пластинки, недостатність регенераторного процесу також свідчать про
необоротні зміни епітеліального покриву
порожнини носа і ННП [2, 7,8].
Метою нашого дослідження було
виявлення патоморфологічних змін слизової
оболонки у ділянці природних співусть у
пацієнтів з хронічними запальними захворюваннями задньої групи навколоносових
пазух.
Матеріали і методи
Нами в клініках кафедри отоларингології факультету інтернатури і післядипломної освіти ДонНацМУ у 2007-2010 рр. обстежувалось 159 хворих на хронічний сфеноїдит. Чоловіків було 80 (50,3 %), жінок –
79 (49,7 %). Вік пацієнтів коливався від 8 до
74 років. Ізольовані сфеноїдити мали місце
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у 28 (17,6%) осіб, в інших випадках перебіг
захворювання відбувався у рамках гемі-,
полі- чи пансинуситу.
В усіх пацієнтів виконувалось ендоскопічне хірургічне втручання – сфеноїдотомія. Окрім того, у 144 (90,6%) хворих були
виконані втручання на внутрішньоносових
структурах та інших пазухах і їх співустях.
Враховуючи провідну роль у патогенезі синуситу становища природних співусть ННП, ми досліджували біоптати слизової оболонки, отримані під час виконання
функціональних ендоскопічних втручань
при розширені співусть пазух і при санації
їх порожнини.
Біоптати фіксувались у 10% розчині
нейтрального формаліну (рН 7,4) протягом
24 годин. Фіксовані у формаліні біоптати
після дегідратації заливались у високоочищений парафін. 3 парафінових блоків на ротаційному мікротомі Microm HM325 з системою переносу зрізів STS (Carl Zeiss, Німеччина) виготовлялись серійні гістологічні
зрізи товщиною 5±1 мкм, які потім забарвлювались гематоксиліном та еозином, пікрофуксином за Ван Гізоном, на еластику – за
Вергофом і Домінічі-Кедровським, на фібрін – за Шуеніновим, толуїдиновим синім
при рН 2,6 і 5,3, ставилась ШИК-реакція з
обробкою контрольних зрізів амілазою. При
вивченні рецепторного апарату слизової
оболонки зрізи імпрегнувались солями срібла за Грос-Більшовським.
Дослідження препаратів в прохідному та
поляризованому світлі проводились на дослідницькому мікроскопі Olympus AX70 (ЯпоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №1, 2012

нія) з цифровою відеокамерою Olympus
DP50, з'єднаною з персональним комп'ютером. Мікрофотографування препаратів нами
здійснено з використанням програми
AnalySIS Pro 3.2 (фірма Softimaging, Німеччина), згідно з рекомендаціями виробника
програмного забезпечення.
Отримані результати
та їх обговорення
Сфеноїдит характеризувався розвитком хронічного неспецифічного запалення
слизової оболонки клинопрдібної пазухи
(КП). При цьому в біоптатах операційного
матеріалу в слизовій оболонці пазухи і природного співустя визначалися два типи біологічної реакції тканин: а) хронічне запалення в асоціації з гіперплазією епітеліального і
сполучнотканинного компонентів слизової
оболонки; б) хронічне запалення в асоціації з
метаплазією епітеліального компонента і
осередковою дисплазією сполучнотканинного компонента слизової оболонки.
При обох типах запалення слизова
оболонка КП і її співусть значно потовщена,
набрякла, повнокровна, дрібнозерниста,
рідше – горбиста через сосочкові розростання сполучної тканини, які вкриті товстим шаром війчастого епітелію.
Поряд з поліпоподібними випинаннями слизової оболонки, виявлялися численні
ділянки інвагінації епітеліального пласта в
товщу сполучної строми слизової оболонки
у вигляді кістоподібних вузьких порожнин,
які вистелені товстим шаром війчастого
епітелію. Такі заглиблення епітелію у власну пластинку слизової оболонки з формуванням псевдозалозистих утворень мають
вигляд трубчастих залоз, за типом «лакун
Морганьї» (мал. 1а). Підвищення рівня функціональної активності секреторних клітин
епітеліальної вистилки таких комплексів з
накопиченням слизу супроводжується формуванням кістозних порожнин. Такі ділянки
псевдозалозистої трансформації при хронічних синуситах можуть діагностуватися як
залозистий поліп (мал. 1б).
Псевдозалозисті комплекси таких поліпозних утворень відрізняються своєю
морфофункціональною активністю. В одних
випадках проліферує багаторядний епітелій,
переважно представлений війчастими кліЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №1, 2012

тинами, в інших – домінують секреторні
клітини, що виділяють у великій кількості
еозинофільний або базофільний слиз, багатий на глікозаміноглікани і нейтральні мукополісахариди (мал. 2 а-в). Ступінь проліферації епітеліальних клітин також різний,
має місце формування сосочкових і псевдососочкових структур (мал. 2 б). У просвіті
деяких залозистоподібних структур, в одних
випадках вміст – досить мізерний, у складі
секрету виявляються дистрофовані злущені
епітеліальні клітини, в інших – надлишок
слизу, дрібні гематоми, нейтрофільні поліморфноядерні лейкоцити і еозинофіли (мал.
2 г). Цитоплазма секретуючих клітин епітелію збільшена багаторазово, одні клітини
нагадують келихоподібні, інші – витягнуті
циліндри, заповнені еозинофільним секретом. Високий рівень проліферативної та
секреторної активності епітеліального компоненту найчастіше синхронний із загостренням запалення і супроводжується адекватною запальною реакцією стромального
компоненту слизової оболонки.
Про рецидивуючий перебіг хронічного сфеноїдиту свідчить поєднання хронічного проліферативного і гострого ексудативно-проліферативного запалення, ділянок
свіжих і старих крововиливів, осередків
некрозу, фіброзу та гіалінозу.
Епітеліальна вистилка при всіх формах хронічного сфеноїдиту, як правило,
збережена. Однак досить часто спостерігається поверхнева десквамація епітелію. У
цих випадках виявляється загибель як війчастого, так і секреторного епітелію, і тоді
епітеліальний компонент слизової оболонки
представлений одношаровим циліндричним
епітелієм камбіального типу (мал. 3 а і б).
Досить часто при сфеноїдиті у ділянці
природного співустя КП спостерігається
вілльозна дисплазія слизової оболонки, яка
характеризується як збільшенням числа
шарів, так і зміною конфігурації епітеліальних клітин. Клітини базального і парабазального шарів багаторядного циліндричного
епітелію набувають веретеноподібної форми, формально нагадуючи ворсинки. Ядра
таких клітин нормохромні, цитоплазма еозинофільна, що свідчить про їх функціональне збереження. В епітелії сосочків також,
як і при базальноклітинній гіперплазії, спо3

стерігається порушення тканинного диференціювання. При цій патології у великій
кількості з'являються молоді недиференційовані клітинні елементи з явищами атипії.
На наш погляд, сосочкову гіперплазію слід
розглядати як форму середньої і навіть тяжкої дисплазії, оскільки в її морфогенезі лежить загибель диференційованих клітин
при недостатньому диференціюванні камбіальних елементів (мал. 4 а-г).
При хронічному сфеноїдиті відбуваються також виражені зміни в серозних і
слизових залозах власної пластинки слизової оболонки. В одних випадках домінує
атрофія, в інших – гіперплазія залоз з повною обтурацією просвіту проліферуючим
епітелієм. Залозисто-кістозна гіперплазія
супроводжується дисфункціональними порушеннями залозистого апарату слизової
оболонки співусть КП (мал. 5 а-е).
Такі структурні зміни в епітеліальному компоненті слизової оболонки природних співусть КП, безсумнівно, тягнуть за
собою порушення мукоциліарного кліренсу
і блокують нормальну дренажну функцію
пазухи.
У всіх спостереженнях хронічних задніх синуситів мала місце часткова або повна
деструкція кісткових пластинок в ділянці
співусть із заміщенням їх щільною або пухкою волокнистою сполучною тканиною з
великою кількістю судин з потовщеними
стінками. В основі цієї деструкції кісткових
пластинок лежать дисплазія і атрофія кісткових пластинок. Ступінь вираженості дисплазії кісткової і сполучної тканини різний.
Він залежить від ступеня редукції судинного русла слизової оболонки, вираженості
лімфоцитарної інфільтрації.
Запалення при задньому етмоїдиті також має хронічний рецидивуючий неспецифічний характер. Різноманітність морфологічних проявів хронічного етмоїдиту пов'язана з гіпер- та/або гіпоплазією, локальною
метаплазією епітеліального компоненту
слизової оболонки, формуванням множинних дрібних сосочкових утворень, хронічним венозним повнокров’ям судинних синусоїдних сплетінь власної пластинки.
За типом морфологічних змін в епітеліальному компоненті задній етмоїдит характер атрофічного або гіперпластичного.
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При хронічному атрофічному етмоїдиті багаторядний епітелій представлений,
головним чином, клітинами базального і
парабазального шару, дещо зменшеними в
обсязі. Ядра клітин – округлої форми, гіперхромні, розташовані вздовж базальної
мембрани, без ознак проліферації. Цитоплазма епітеліоцитів ущільнена, в апікальній
частині – еозинофільна, в базальній – помірно базофільна. Ворсинки практично не
візуалізуються. Базальна мембрана збережена, без ознак інвагінації. Суббазальний
шар – щільний, гомогенний, гіалінізований.
Власна пластинка на більшому протязі заміщена щільною волокнистою, місцями
рубцевою тканиною, містить дрібні групи
лімфоцитів, поодинокі плазматичні клітини
та еозинофіли. Судини поодинокі, щілиноподібної форми (мал. 6а).
Морфологічна картина при гіперпластичній формі хронічного етмоїдиту більш
різноманітна (мал. 6б, в і г). Слизова оболонка значно потовщена – як за рахунок збільшення обсягу як епітеліального, так і субепітеліального компонентів. На поверхні
епітелію – ексудат: серозно-катаральний
(6б), слизовий (6в), слизово-десквамативний
(6г), гнійний, зрідка геморагічний. Епітелій
може бути без вираженої проліферації, однак частіше спостерігається локальна або
дифузна проліферація клітин базального
шару.
При загостренні запального процесу
в слизовій оболонці виявляється безліч
дрібних поліпоподібних формувань. Поверхня таких поліпів вкрита одним або кількома рядами епітелію. В епітелії найчастіше визначаються некробіотичні процеси з
локальною або дифузною його десквамацією. Рідше відмічається гіперплазія келихоподібних клітин і гіперпродукція слизу.
Формування множинних дрібних поліпів
має місце на тлі алергії, на користь чого
свідчить наявність еозинофілів. Ступінь
вираженості еозинофілії – різний. В окремих випадках виявляється деструкція тканини власної пластинки слизової оболонки,
формується порожнина, заповнена переважно еозинофілами. До складу ексудату
входять нейтрофільні поліморфноядерні
лейкоцити, лімфоцити і плазматичні клітини (мал. 7 а-г).
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Мал. 1. Хронічний сфеноїдит: ділянка інвагінації епітеліального пласту в товщу сполучної
строми слизової оболонки (а); псевдозалозиста
трансформація з формуванням кістозних порожнин (б). Забарвлення – гематоксиліном і еозином;
×120

2г

Мал. 2а
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Мал. 2. Хронічний сфеноїдит: залозистоподібні структури сформовані війчастими (а) і секреторними (б) проліферуючими клітинами; у складі
слизу – поліморфноядерні лейкоцити (в); осередок
свіжого крововиливу (г). Забарвлення – гематоксиліном і еозином; а-в – ×400, г – ×120
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3а

3б
Мал. 3. Хронічний сфеноїдит: ангіоматозний поліп, поверхня якого на всьому протязі вкрита одношаровим камбіальним циліндричним епітелієм (а), нерівномірна десквамація епітеліального компоненту, різке потовщення базальної мембрани і субепітеліально шару пучків колагенових
волокон (б). Забарвлення - гематоксиліном і еозином; а – ×120, б – ×400

4б

4в

4г

Мал. 4а
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Мал. 4. Хронічний сфеноїдит: осередкова
гіперплазія камбіальних клітин (а); початкова дисплазія епітеліального компоненту (б); вілльозна
дисплазія слизової оболонки середньої тяжкості
(в-г). Забарвлення гематоксиліном і еозином; ×400
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5а
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5б

5е
Мал. 5. Хронічний сфеноїдит: гіперплазія
серозних і слизових залоз (а-е) з нерівномірним
накопичення еозинофільної (б) і базофільної (в-д)
субстанцій, ущільненням секрету (г), проліферацією епітелію з обтурацією просвіту залози, вираженим перифокальним фіброзом і гіалінозом (е).
Забарвлення – гематоксиліном і еозином; ×400
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5г
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Мал. 6. Хронічний етмоїдит: атрофічний (а),
гіперпластичний (б-г), серозно-катаральний (б),
слизовий (в), слизово-десквамативний (г). Забарвлення – гематоксиліном і еозином; ×400

Мал. 7а
8

7г

Мал. 7. Хронічний етмоїдит: з формуванням
поліпів (а-б), дифузною (а-в) інфільтрацією власної пластинки слизової оболонки, еозинофілами і
утворенням абсцедуючих осередків (г). Забарвлення – гематоксиліном і еозином; ×400.

Висновки
Для хронічних сфеноетмоїдитів характерне формування поліпоподібних випинань слизової оболонки з вираженою проліферацією покривного епітелію в товщу
сполучної строми, відшнуруванням епітеліальних комплексів з формуванням кіст і
солідних комплексів. Спостерігається таЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №1, 2012

кож гіперплазія і метаплазія покривного
епітелію, яка, як правило, асоціюється з
гіперплазією і дисплазією сполучнотканинного компоненту слизової оболонки.
Загострення запального процесу супроводжується вираженою альтерацією, некрозом і десквамацією покривного епітелію.
Наявність метаплазії в солідних епітеліальних комплексах, зміна в них апоптичного і мітотичного режиму, наростання клітинної атипії, на нашу думку, можна розглядати як один з несприятливих факторів
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ПАТОМОРФОЛОГИЯ И МОРФОГЕНЕЗ
ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗАДНЕЙ ГРУППЫ
ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ

PATHOMORPHOLOGY AND
MORPHOGENESIS OF CHRONIC
INFLAMMATORY DISEASES OF BACK
GROUP OF PARANASAL SINUSES

Боенко Д.С., Шлопов В.Г. (Донецк)

Boyenko D.S., Shlopov V.G. (Donetsk)

Резюме

Summary

Изучались патоморфологические изменения
слизистой оболочки области естественных соустий
клиновидных и задних решётчатых пазух у 159
больных хроническим сфеноидитом. Установлено,
что во всех случаях происходит формирование
полипоподобных выпячиваний слизистой оболочки с выраженной пролиферацией покровного эпителия в толщу соединительной стромы, отшнуровкой эпителиальных комплексов с формированием
кист. Гиперплазия и метаплазия покровного эпителия, как правило, ассоциируется с гиперплазией
и дисплазией соединительно-тканного компонента
слизистой оболочки. Обострение воспалительного
процесса сопровождается выраженной альтерацией, некрозом и десквамацией покровного эпителия. Во всех наблюдениях хронических задних
синуситов имеет место частичная или полная деструкция костных пластинок в области соустья с
замещением их плотной или рыхлой волокнистой
соединительной тканью с большим количеством
сосудов с утолщенными стенками. Структурные
изменения в эпителиальном компоненте слизистой
оболочки околоносовых пазух влекут за собой
нарушения мукоцилиарного транспорта и дренажной функции пазух, что усиливает воспалительную реакцию.

Pathomorphological changes of mucosa of
natural anastomosis of sphenotic and back etmoidal
sinuses area were studied with 159 patients suffered
from chronic sphenoditis. It was stated that all cases
have the formation of polypoid protrusion of mucosa with clear proliferation of integumentary epithelium into the depth of conjunctive stroma, separation of epithelial complexes with cyst appearance.
Hyperplasia and metaplasia of integumentary epithelium is associated with hyperplasia and dysplasia
of conjunctive tissue component of mucosa. Aggrevation of inflammation is accompanied by evident
alteration, necrosis and desquamation of integumentary epithelium. In all cases of chronic back
sinusitis there is full or partial destruction of osteal
plates in anastomosis area with their replacement by
solid or loose fibrous conjunction tissue with a
large number of vessels with thickened walls.
Structural changes in epithelial component of paranasal sinuses mucosa entail disorder of mucociliary
transport and drainage function of sinuses that increase inflammatory response.
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