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В сучасній онкології пухлини підвис-
кової ямки являють собою вкрай серйозну 
проблему. Це обумовлено багатьма причи-
нами, основними з яких є висока частота 
функціональних порушень (утруднене ди-
хання, ковтання, обмежене відкривання ро-
та), сусідство з важливими судинно-
нервовими пучками, основою черепа, що в 
ряді випадків супроводжується інтракраніа-
льним поширенням [1, 5, 7]. Досить часто 
пухлини підвискової ділянки розповсюджу-
ються в сусідні анатомічні простори (крило-
щелепний, біля глотковий простори, крило-
піднебінна ямка) та утворення (білявушна 
слинна залоза, верхня щелепа) [2, 4, 8]. 

Новоутворення підвискової ямки мо-
жуть брати початок з тканин даної ділянки, 
але частіше являються результатом розпо-
всюдження пухлини з сусідніх структур. 
Метастатичні  осередки цієї локалізації є 
вкрай рідкісними. Особливості розташуван-
ня пухлин в даній області обумовлюють 
відсутність їх маніфестації протягом трива-
лого часу. Клінічні симптоми виникають 
пізно, ідентифікуються в якості проявів ін-
ших захворювань [1, 5]. 

Безпосередня близькість розташування 
до внутрішньочерепних структур, орбіти, 
навколоносових пазух, носо- чи ротової час-
тин глотки, імовірність виникнення кровоте-
чі з крилоподібного венозного сплетіння, 
внутрішньої та зовнішньої сонних артерій, а 
також гілок останньої обумовлюють високу 
складність хірургічного видалення ново-
утворень зазначеної локалізації, особливо у 

випадку їх злоякісної природи. Планування 
хірургічного етапу набуває особливої ваги у 
випадку злоякісних новоутворень підвиско-
вої ділянки, коли радикалізм хірургічного 
втручання стає передумовою збереження 
життя пацієнта. Пухлини зазначеної локалі-
зації часто поширюються в навколишні діля-
нки і можуть вражати екстра- та інтракраніа-
льні структури. Тому ця анатомічна ділянка 
привертає увагу нейрохірургів, щелепно-
лицевих  хірургів, отоларингологів, офталь-
мологів та онкологів [2, 5, 8, 9].  

Вибір хірургічного доступу обумов-
лений клінічною ситуацією з урахуванням 
виду й особливостей поширення новоутво-
рення, а також необхідністю забезпечення 
радикальності втручання та зниження опе-
раційного ризику [3, 5, 8]. 

В своїй практиці для видалення 
об’ємних новоутворень приглоткового, 
крило-щелепного просторів, підвискової 
ямки ми використовуємо комбінований хі-
рургічний підхід, який передбачає декілька 
хірургічних етапів [1, 2]. На першому етапі 
хірургічного втручання здійснюється пе-
рев’язка зовнішньої сонної артерії, в басейні 
якої розташована пухлина. Далі підщелеп-
ним шляхом здійснюється доступ до тіла і 
кута нижньої щелепи, після чого виконуєть-
ся її  сходинкоподібна остеотомія за зубним 
рядом з відведенням малого фрагменту на-
зовні та догори для створення доступу до 
крило-щелепного, а через нього – до приг-
лоткового просторів та підвискової ямки. 
На наступному етапі проводиться видален-
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ня новоутворення, при необхідності – єди-
ним блоком з утвореннями зазначеної лока-
лізації. Операція закінчується відновленням 
цілісності пересіченої щелепи шляхом ме-
талостеосинтезу. Дана хірургічна тактика 
дозволяє з мінімальною крововтратою здій-
снити радикальне видалення злоякісного 
новоутворення зазначеної локалізації, при 
необхідності – в єдиному блоку з поряд роз-
ташованими анатомічними утвореннями. 
Проведення остеотомії нижньої щелепи 
суттєво не підвищує травматичності втру-
чання, в той же час саме даний етап дозво-
ляє отримати широкий доступ до  пухлини 
візуалізувати її, підвищуючи таким чином 
радикалізм хірургічного втручання.  

Нижче наводимо приклади практич-
ного використання зазначеної хірургічної 
тактики. 

Випадок 1. Хвора В. перебувала на 
стаціонарному лікуванні в ЛОР-
онкологічному відділенні ДУ «Інститут ото-
ларингології ім. проф. О.С. Коломійченка 
НАМН» з 12.03.14 по 28.02.14 з діагнозом: 
Рабдоміосаркома підвискової ямки. Стан 
після хіміо-променевого лікування. 
Prolongatio morbi. При надходженні в клініку 
вона скаржилася на утруднене ковтання, 
мову, наявність новоутворення в ротовій 
частині глотки, болючість, підвищення тем-
ператури тіла, порушення дихання, особливо 
вночі внаслідок зміщення пухлини. З анам-
незу виявлено, що пацієнтка хворіє з січня 
2012 р., коли було виявлено новоутворення 
на внутрішній поверхні щоки. Двічі прово-
дилось хірургічне втручання. Діагноз підтве-
рджено імуногістохімічним дослідженням. 
Хвора отримала 6 курсів хіміотерапії + γ-
терапію. Клінічна  симптоматика була обу-
мовлена наявністю в ротовій частині глотки 
в ділянці м’якого і твердого піднебіння зліва 
горбистого новоутворення з  існуванням 
виразок та вкритого фібрином, незначно ру-
хомого, болючого при доторкуванні. Регіо-
нарні  лімфатичні вузли при пальпації  не 
були збільшені. Спостерігається контрактура 
нижньої щелепи II ступеня. 

Наявність пухлини підтверджена ре-
зультатами СКТ (рис. 1). Паралельно з ме-
тою додаткової візуалізації та фіксації пере-
допераційного стану пацієнтки було ство-
рено твердотільну 3D модель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Комп’ютерна томографія у пацієнтки 

В.: візуалізується новоутворення лівої підвискової 
ямки та крило-щелепного, приглоткового просто-
рів. 

 
З метою видалення новоутворення 

проведено хірургічне втручання – лівобічна 
остеотомія нижньої щелепи, резекція горба 
верхньої щелепи та блок-резекція вмісту 
лівого крило-щелепного простору та підви-
скової ямки з пухлиною. Під час операції 
після перев’язки лівої зовнішньої сонної 
артерії здійснено сходинкоподібну остеото-
мію нижньої щелепи з видаленням 38-го 
зуба (рис. 2). 
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Рис. 2. Сходинкоподібна остеотомія ниж-

ньої щелепи для доступу до нижнього відділу 
новоутворення. 

 
Створено широкий доступ в крило-

щелепний простір. З порожнини рота про-
ведено резекцію крило-щелепної складки, 
твердого піднебіння, альвеолярного відрос-
тка  верхньої щелепи, горба верхньої щеле-
пи (з 26, 27-м зубами), частково слизової 
оболонки щоки (рис. 3). 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Часткова резекція верхньої щелепи, 
твердого та м’якого піднебіння в єдиному блоці з 
новоутворенням 

 
Все вищезазначене єдиним блоком з 

пухлиною та вмістом крило-щелепного про-
стору видалено. Здійснено металостеосин-
тез нижньої щелепи двома накісними плас-
тинами з гвинтами (рис. 4). Рана ушита. 
Підвискова ямка і верхньощелепна пазуха 
затампоновані. 

Післяопераційний період – без усклад-
нень, рана загоїлася первинним натягом. 
Клінічно відмічено значне покращання, про-
те залишковий дефект твердого піднебіння в 
ранньому післяопераційному періоді спри-
чиняв гугнявість та утруднене ковтання. 

 

 

 

 

 
 
Рис. 4. Металостеосинтез нижньої щелепи. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Томографія у пацієнта Ч.: візуалізу-
ється новоутворення правого приглоткового прос-
тору та підвискової ямки. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Створення доступу та видалення но-

воутворення правого приглоткового простору та 
підвискової ямки. 

 
 
Клінічний випадок 2. Пацієнт Ч., 29 

років, звернувся до ДУ «Інститут отоларин-
гології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН 
України» з приводу новоутворення правого 
приглоткового простору та підвискової ям-
ки зі скаргами на утруднене відкривання 
рота, дискомфорт при ковтанні. 2 роки тому 
виявлено пухлину зазначеної локалізації в 
онкологічному диспансері за місцем прожи-
вання, проведена гістологічна її верифікація 
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– нейролемома. Проведено 2-етапний курс 
γ-терапії. На першому етапі пухлина вияви-
лась чутливою до опромінення, на другому 
– γ -резистентною. Новоутворення визнано 
неоперабельним.  

На момент звертання обличчя пацієн-
та було симетричне, зовнішні ознаки неоп-
ластичного процесу відсутні. Відкривання 
рота обмежене до 2 см. Виявлено деформа-
цію правої бокової стінки глотки, її зміщен-
ня до середини. З метою контролювання 
післяопераційного результату було створе-
но стереофотометричну модель пацієнта. На 
СКТ візуалізувалось новоутворення з чіт-
кими контурами, що розташовувалось у 
приглотковому просторі та підвисковій ямці 
(рис. 5). 

У пацієнта виконано видалення ново-
утворення після правосторонньої перев’язки 
правої зовнішньої сонної артерії з викорис-
танням піднижньощелепного доступу після 
попередньої сходинкоподібної остеотомії 
нижньої щелепи (рис. 6). Післяопераційний 
період – без ускладнень. Післяопераційний 
діагноз за результатами патогістологічного 
дослідження: злоякісна шванома. Триває 
диспансерне спостереження за пацієнтом. 

 

Висновки 
1. Даний підхід дозволяє: 
- здійснити радикальне видалення но-

воутворень крило-щелепного, приглотково-
го простору та підвискової ямки, що виріз-
няються виключно складною локалізацією 
та утрудненим доступом; 

- розширити об’єм тканин, що вида-
ляються, включаючи резекцію уражених 
кісткових структур; 

- здійснювати візуальний контроль за 
ходом ревізії глибоко розташованих і важко 
доступних анатомічних просторів. 

2. Лікування пацієнтів з новоутворен-
нями зазначеної локалізації вимагає спіль-
ної узгодженої роботи спеціалістів суміж-
них спеціальностей, зокрема отоларинголо-
гів, щелепно-лицевих хірургів, онкологів і в 
ряді випадків – нейрохірургів. 

3. Даний контингент хворих вимагає 
складної і тривалої післяопераційної реабі-
літації, що пов’язано з ушкодженням ряду 
важливих анатомічних структур та пору-
шенням функцій (ковтання, відкривання 
рота, мова) внаслідок неопластичного про-
цесу чи перенесеного хірургічного втручан-
ня. 
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