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Нейробластома ольфакторна або есте-
зіонейробластома (ЕНБ) – злоякісна пухли-
на з клітин нюхового епітелію вперше опи-
сана у 1924 р. Бергером і Люком [2], з того 
часу відомо біля 1200 випадків захворюван-
ня. В Україні та країнах СНД публікацій та 
спостережень опубліковано мало. 

Серед злоякісних новоутворень поро-
жнини носа та навколоносових пазух ЕНБ 
зустрічається у 2-5% випадків. Вона уражає 
як чоловіків, так і жінок, характеризується 
агресивним перебігом. Частота рецидивів 
складає 20-40% [1]. За даними різних авто-
рів, пухлина метастазує у 20-23% випадках. 
В залежності від розмірів ураження Kadish 
та співавтори [5] виділили 3 стадії: А – пух-
лина уражає порожнину носа, В – пухлина 
поширюється в параназальні пазухи, С – 
пухлина вражає орбіту або основу черепа чи 
проникає в мозок. При шийних і віддалених 
метастазах Morita та співавтори [6] запро-
понували стадію D.  

Hyams та співавтори [4] рекоменду-
ють 4 морфологічні стадії ЕНБ: I-II – дифе-
ренційовані, III-IV – менш диференційовані, 
анапластичні пухлини. Найбільш несприят-
ливими щодо прогнозу вважаються пухлини 
стадії С і D та ті, що мають гістологічну III-
IV стадію.  

Імуногістохімічні дослідження за 
Gupta та співавторами [3] нейрон специфіч-
ної енолази, S-100 – протеїна, хромограніна, 
синаптофізина є характерними маркерами 
для ЕНБ. Індекс Кі-67 характеризує агреси-
вність пухлини і здебільшого буває високим 
– 10-50%.  

Нижче представлено мікрофотографії, 
які демонструють морфологічні прояви ес-
тезіонейробластоми за імуногістологічними 
та гістологічними даними. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Реакція з S-100 протеїном (в ядрах і 
цитоплазмі). 

 

 
 
Рис. 2. Мікрофотограма: a, b – малі клітини 

з розетками; с, d – нейрон специфічна енолаза в 
клітинах пухлини, негативна реакція на антиген 
цитокератину в пухлині (e, f). Цит. за Gupta та 
співавторами [3]. 
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Рис. 3. Інтактний респіраторний епітелій у 

видаленому поліпі, в стромі – острівки пухлини 
 
 

Нижче наводимо мікрогістологічні 
фотографії, що характеризують стадії 
естезіонейробластоми. 

Як показують дані літератури, діагно-
стика ольфакторної нейробластоми базуєть-
ся на ретельному обстежені хворого та 
обов’язковій біопсії усіх тканин що вида-
ляються після операції. Діагностика 
естезіонейробластоми важка особливо на 
ранніх стадіях пухлини коли остання 
сприймається як аденоїди або поліпи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Численні неопластичні клітини з ви-
соким вмістом ядер в цитоплазмі. Стадія I за гісто-
логічною класифікацією Hyams та співавторів [7]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Анізоцитоз і анізонуклеоз при II 
стадії гістологічної структури. Поля пікнозу також 
присутні. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Поліморфізм з легко визначеними 

нуклеолями при III стадії гістоструктури. Flexner-
Wintersteiner розетки теж визначаються, їх краще 
видно на фото, представленому нижче. 
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Рис. 7. Розетки Flexner-Wintersteiner 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Гістологічна форма IV. Пухлинний 
некроз (нижня частина полів) і недостатність рос-
ту органоїдів 

 
 З 2002 по 2012 р. в Україні ми спо-

стерігали за 38 хворими з ЕНБ, з них 25 
жінок і 13 чоловіків віком від 8 до 78 років.  

Метастази в реґіонарні лімфовузли до 
початку лікування були у 4 (14,2%) пацієн-
тів. Серед 38 обстежуваних стадію А (за 
Кадіш) діагностовано у 3, стадію В – у 14, 
стадію С – у 13, стадію D – у 8 (рис. 9). 

За гістологічною структурою І-ІІ ста-
дії були у 12 осіб, ІІІ-ІV стадії – у 26. 

Розподіл хворих за декадами життя 
представлено на рис. 10. 

На рис. 11 представлено виживання 
хворих з ольфакторною нейробластомою за 
1, 3 та 5 років в залежності від первинного 
лікування. 

Лікування проводилось в обласних лі-
карнях у 6 пацієнтів, в онкодиспансерах – у 
20, в Інституті отоларингології – у 8, в Ін-
ституті рака у – 2, не лікувалось – 2 обсте-
жуваних. 

 
 

Рис. 9. Розподіл хворих за стадіями захво-
рювання (шкала Кадіш). 

 

 
Рис. 10. Розподіл хворих за віком по декадах 
 

 
Рис. 11. Безрецидивне виживання хворих з 

ЕНБ в залежності від проведеного первинного 
лікування за 1, 3 та 5 років. 
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Серед 38 хворих з ЕНБ чисто хірургі-
чне лікування отримав 1; комбіноване (хі-
рургічне + хіміотерапія + променева тера-
пія) – 15, хірургічне та хіміотерапевтичне – 
1; тільки променеве лікування – 8; хіміоте-
рапію та променеву терапію – 2; хірургічне 
та променеве лікування – 5; променеве та 
хіміотерапевтичне – 2; променева терапія, 
хірургія та променева – 1; променева та хі-
рургія – 1; не лікувались – 2 пацієнти.  

В залежності від поширення пухлини і 
виникнення рецидивів та метастазів були 
проведені такі хірургічні втручання; ендо-
назальне видалення пухлини порожнини 
носа – у 1 хворої; ринотомія за Муром – у 
16; операція Крайля – у 4. Передня краніо-
фаціальна резекція виконана у 7 осіб. Нео-
ад`ювантна хіміотерапія у пацієнтів не про-
водилась. Поєднана хіміотерапія – та про-
менева терапія самостійного і після операції 
виконувалась препаратами платини та так-
санами. У 2 обстежуваних здійснена регіо-
нарна хіміотерапія цисплатиною у зв’язку з 
рецидивом пухлини. Паліативний курс хі-

міотерапії виконувався препаратами плати-
ни та блеоцином.  

При аналізі результатів лікування бу-
ло визначено, що 1-річна виживаність ста-
новила 75%, 3-річна виживаність – 32%; 5-
річна виживаність – 14%. Медіана вижива-
ності складала 18 міс.  

Дані аналізу свідчать про те, що в 
Україні при сучасному стані та арсеналі 
діагностичних можливостей необхідно під-
вищити онкологічну настороженість отола-
рингологів поліклінічної та стаціонарної 
мережі при огляді хворих, адже у 25 з об-
стежених діагностовано пізні стадії.  

Треба зазначити, що не всім пацієнтам 
в онкодиспансерах призначалось комбіно-
ване лікування, що привело до вищенаведе-
них результатів виживаності, яка нижча від 
світових параметрів. 

Хворих з даною патологією необхід-
но концентрувати в крупних центах, де є 
належні сучасні можливості для прове-
дення комплексного обстеження та ліку-
вання. 
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Р е з ю м е  

С 2002 по 2012 гг. в Украине авторами выявлено 38 
больных эстезионейробластомой. Проведен анализ проведенного 
лечения в зависимости от распространения опухоли, а также 
возникновения рецидивов и метастазов. Данные анализа свиде-
тельствуют о том, что в Украине у 25 больных диагностированы 
запущенные стадии заболевания. Не всем пациентам в онкодис-
пансерах проводилось комбинированное лечение, что привело к 
низким результатам выживаемости. 

Ключевые слова: эстезионейробластома, диагностике, 
лечение, анализ результатов.  

OLFACTORY NEUROBLASTOMA:  
STATE OF DIAGNOSIS AND TREATMENT  

IN UKRAINE 

Lukach E.V., Palamar O.I., Dikhtyaruk V.J.,  
Klochkov E.I., Buryanova S.O. (Kyiv) 

S u m m a r y  

Since 2002 till 2012, in Ukraine, we treated 38 patients 
with esthesioneuroblastoma. We have analyzed of the treatment 
depends on the spread of the tumor, as well as recurrence and 
metastasis. Data analysis shows that in Ukraine, 25 patients were 
diagnosed in advanced stage. Not all of the patients received com-
bined treatment at the regional cancer hospitals what gave the above 
mentioned overall survival which are lower in comparison with 
general worldwide data. 

Keywords: esthesioneuroblastoma, diagnosis, treatment, 
analysis of the results. 
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