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Назальна лікворея завжди викликала 
зацікавленість лікарів різних спеціальнос-
тей, зокрема отоларингологів та нейрохіру-
ргів, адже являє собою досить небезпечну 
для пацієнта патологію. З одного боку, вона 
сприяє прогресуючому зниженню внутріш-
ньочерепного тиску з подальшим виник-
ненням атрофічних процесів у головному 
мозку й порушенням функції центральної 
нервової системи, а з іншого боку, може 
ускладнитися інфікуванням лікворної сис-
теми аж до розвитку гнійного лептоменінгі-
ту [2]. Та незважаючи на поширеність даної 
патології, наявність сучасної мікрохірургіч-
ної та ендовідеоскопічної техніки, досі за-
лишаються не повністю вивченими питання 
етіології, діагностики та, відповідно, ліку-
вання цих хворих [1]. Досить часто назальна 
лікворея є лише симптомом іншої хвороби. 
Саме тому вивчення етіологічних факторів 
цієї патології допоможе лікарю обрати пра-
вильну тактику лікування. 

Загальновизнаними причинами наза-
льної ліквореї є природжені дефекти основи 
черепа, гіперпневматизована клиноподібна 
пазуха [4], синдром пустого турецького сід-
ла [2], ожиріння та інше. 

В нормі турецьке сідло заповнене гі-
пофізом, який з’єднується з гіпоталамусом 
своєю ніжкою, що проходить через отвір у 
твердій мозковій оболонці. Остання в цій 
ділянці і називається діафрагмою турецько-
го сідла. Над зоною турецького сідла знахо-
диться перехрест зорових нервів, що утво-
рює хіазму, яка вкрита м’якою мозковою 

оболонкою. По бокам від хіазми проходять 
внутрішні сонні артерії, позаду – дно ІІІ 
шлуночка мозку.  

Механізм захворювання запускається 
за умов слабкості діафрагми турецького 
сідла. Неспроможність останньої приводить 
до того, що павутинна оболонка пролабує в 
порожнину сідла, зменшуючи при цьому 
розмір гіпофіза і зміщуючи його вниз або 
латерально. Стискання гіпофізу може су-
проводжуватися комплексом обмінних, ен-
докринних, неврологічних та нейроофталь-
мологічних порушень. Тобто основними 
умовами розвитку «пустого» турецького 
сідла є недостатність діафрагми та підви-
щений внутрішньочерепний тиск. 

Термін «пустого турецького сідла» 
увів вперше патологоанатом W. Busch у 
1951 році, який пов’язав частково «пусте» 
турецьке сідло з недостатністю діафрагми 
[3, 7]. Згідно з його даними, у 40-50 % лю-
дей наявний недорозвиток або відсутність 
діафрагми турецького сідла.  

Розрізняються первинний та вторин-
ний синдром пустого турецького сідла. Пе-
рвинний синдром виникає без видимих 
причин. Нині відомо безліч факторів, що 
сприяють його розвитку [10, 11]. 

- Підвищення внутрішньочерепного 
тиску внаслідок легенево-серцевої недоста-
тності, артеріальної гіпертензії, черепно-
мозкової травми. 

- Локальне підвищення тиску в шлу-
ночках при пухлинах головного мозку, тро-
мбозі синусів. 
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- Фізіологічні процеси, такі як вагіт-
ність, пологи, клімакс. 

- Первинна гіпофункція периферич-
них ендокринних залоз, тривалий прийом 
оральних контрацептивів. 

- Спонтанний некроз аденоми гіпофі-
за, інфаркт гіпофіза. 

- Інфекційні захворювання (менінгіт, 
геморагічна лихоманка). 

- Аутоімунні захворювання. 
Вторинний синдром «пустого» туре-

цького сідла виникає після опромінення, 
хірургічного втручання, наприклад, вида-
лення аденоми гіпофіза.  

Первинний синдром «пустого» туре-
цького сідла нерідко має безсимптомний 
перебіг і лише випадково виявляється при 
рентгенологічному дослідженні. Його зна-
ходять переважно у жінок віком 35-55 років 
(80%). Як правило, це жінки, що мали бага-
то вагітностей. За статистикою, 75% хворих 
мають ожиріння [11]. Клінічні симптоми, 
асоційовані з «пустим» сідлом, вперше опи-
сав в 1968 р. Guiot [8]. 

Клінічна симптоматика «пустого» ту-
рецького сідла відрізняється динамічністю, 
частими змінами клінічних проявів, спон-
танними ремісіями. Виділяються такі групи 
симптомів: неврологічні, ендокринні та оф-
тальмологічні. 

До неврологічних симптомів відно-
сять головний біль (80-90%), що не має чіт-
кої локалізації та варіює за інтенсивністю та 
тривалістю, напади ознобу, нестабільний 
артеріальний тиск, кардіалгію, задишку, 
відчуття страху, біль в ділянці живота та в 
кінцівках, безпричинне підвищення темпе-
ратури, синкопальні стани, лікворею. 

До ендокринних симптомів належать 
гіперпролактинемія, гіпопітуітаризм, симп-
томи нецукрового діабету та метаболічних 
порушень, акромегалії [5]. 

У зв’язку з набряком параорбітальної 
клітковини виникає натяг зорового нерва та 
зменшення кровопостачання хіазми. Як наслі-
док розвиваються офтальмологічні симптоми: 
ретробульбарний біль, що супроводжується 
сльозотечею та диплопією, зміна полів зору, 
набряк та гіперемія диску зорового нерва. 

Для діагностики «пустого» турецького 
сідла використовуються дані рентгендіагно-
стики, яка дає можливість виявити його у 

35% пацієнтів, комп’ютерної томографії (з 
цистернографією при ліквореї) та магнітно-
резонансної томографії (з цистернографією 
при ліквореї).  

Лікування з приводу назальної лікво-
реї при синдромі пустого турецького сідла, 
як і при ліквореї іншого ґенезу, доцільно 
проводити в три етапи [4, 6, 9]. Перший 
етап передбачає зменшення продукції лік-
вора, зниження внутрішньочерепного тиску, 
ліжковий режим. На другому етапі призна-
чається люмбальна пункція з шунтуванням. 
У випадку відсутності ефекту хворі потре-
бують третього етапу – хірургічного втру-
чання. Останнє передбачає транскраніальні 
та екстракраніальні (зовнішній та ендоназа-
льний ендоскопічний доступи) операції для 
закриття лікворних нориць. При прогресу-
ючих офтальмологічних порушеннях вико-
нується люмбоперитонеальне шунтування 
та фенестрація оболонки зорового нерва.  

 
Наводимо власні клінічні випадки. 
Клінічний випадок №1. 
Хвора А., 52 роки, поступила у відді-

лення запальних захворювань ЛОР-органів. 
З анамнезу стало відомо, що близько 1 мі-
сяця назад у пацієнтки з’явилися прозорі 
виділення з лівої половини порожнини носа, 
головні болі, слабкість, головокружіння та 
підвищення температури тіла до 380 С. За 
місцем проживання вона отримувала анти-
бактеріальні (цефтріаксон), нестероїдні 
протизапальні та знеболюючі препарати. У 
результаті лікування нормалізувалася тем-
пература тіла, зменшилися загальна слаб-
кість та головні болі, але виділення з лівої 
половини порожнини носа залишилися. 
Було запідозрено назальну лікворею. При 
біохімічному дослідженні виділень виявле-
но цукор – 3,3 ммоль/л, білок – 0,2 г/л. Піс-
ля консультації у лікаря-невропатолога хво-
рій призначено МРТ голови. 

На знімках МРТ – ознаки «пустого» 
турецького сідла з пенетрацією вмісту (лік-
вору) в ліву половину клиноподібної пазухи 
з локальними ерозивними змінами остан-
ньої (рис. 1).  

Під час детального збору анамнезу 
життя було виявлено, що у хворої було 5 
вагітностей, 2 з яких закінчилися пологами, 
менопауза – 2 роки. 
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Рис. 1. На МРТ головного мозку у пацієнтки 
А. показано клиноподібну пазуху, виповнену лік-
вором, що потрапляє через норицю на дні турець-
кого сідла. 

 
При передній риноскопії слизова обо-

лонка порожнини носа була рожева, чиста, 
у лівому носовому ході – прозорі виділення 
у незначній кількості. Отофарингоскопія – 
без особливостей. Під час ендоскопічного 
дослідження носової порожнини місця мо-
жливої ліквореї не виявлено. 

Призначено лікування: діакарб 0,25 по 
1 т. 2 рази на добу, 0,05% розчин строфан-
тину 0,5 на 0,5% новокаїні в/м 2 рази на 
добу, ліжковий режим з припіднятим голо-
вним кінцем. Через 7 днів назальна лікворея 
припинилася. 

У пацієнтки було проведено КТ голо-
ви з цистернографією. На знімках (рис. 2б) 
виявлено пролапс діафрагми турецького 
сідла (непряма ознака підвищеного внутрі-
шньочерепного тиску). Ділянка турецького 
сідла заповнена ліквором. В той же час в 
ділянці клиноподібної пазухи вмісту вже не 
виявлено. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Рис. 2а 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Рис. 2б 
 

Рис. 2. КТ голови в нормі (а) та з синдромом 
“пустого” турецького сідла (б). 

 
Хвора продовжила консервативне 

лікування в умовах стаціонару. Під час 
лікування та подальшого спостереження 
протягом одного року проявів назальної 
ліквореї та жодних попередніх скарг не ви-
явлено.  

 
Клінічний випадок №2.  
Пацієнтка К., 56 років, поступила у 

відділення запальних захворювань ЛОР-
органів зі скаргами на прозорі виділення з 
обох половин порожнини носа, більше 
справа, періодичні головні болі, загальну 
слабкість, що турбують більше року. За мі-
сцем проживання на основі збору анамнес-
тичних даних, вивчення клінічної симпто-
матики хвороби, результатів МРТ (рис. 3) і 
КТ (рис. 4) голови та аналізу виділень з но-
су на цукор (цукор – 3,7 ммоль/л) визначено 
діагноз назальної ліквореї. Зі слів пацієнтки 
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вона двічі знаходилась на консервативному 
лікуванні у відділенні нейрохірургії за міс-
цем проживання. Однак після лікування 
ознаки ліквореї зберігалися.  

Під час детального збору анамнезу 
виявлено, що у хворої було 4 вагітності, з 
них 2 закінчилися пологами, менопауза – 
біля 4 років. При передній риноскопії сли-
зова оболонка порожнини носа – рожева, 
ненабрякла, у правому середньому носово-
му ході невелика кількість прозорого вміс-
ту, при нахилянні голови донизу з'являють-
ся прозорі виділення з вестибулярного від-
ділу носа справа. Наявність прозорого вміс-
ту в середньому носовому ході та в ділянці 
співустя клиноподібної пазухи справа підт-
верджено під час ендоскопічного обстежен-
ня пацієнтки. 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Рис. 3. МРТ голови у пацієнтки з синдро-

мом «пустого» турецького сідла. 
 
На знімках МРТ (рис. 3) виявлено 

ознаки церебральної мікроангіопатії. «По-
рожнє» турецьке сідло. Сфеноїдит. 

На знімку КТ (рис. 4) симптоматика 
«пустого» турецького сідла, запального 
процесу в клиноподібній пазусі з накопи-
ченням колоїдного вмісту. 

Надалі пацієнтці призначено хірургіч-
не втручання. Проведена ендоскопічна сфе-
нотомія, під час якої виявлено точкову но-

рицю в ділянці верхньозадньої стінки сфе-
ноїдального синусу. Проведено пластику 
кісткового дефекту за допомогою воску та 
назосептального клаптя. В післяоперацій-
ному періоді хвора отримувала курс анти-
бактеріальної, протинабрякової терапії. На 
4-й день після хірургічного втручання паці-
єнтка виписана без ознак ліквореї (ендоско-
пічний контроль). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. КТ голови у хворої з назальною 
ліквореєю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рис. 5. КТ голови у пацієнтки через 3 місяці 

після хірургічного втручання.  
 
 
Через 3 місяці пацієнтка оглянута по-

вторно. Скарг на патологічні виділення з 
носа не було. При ендоскопічному обсте-
женні хворої ознак ліквореї не виявлено. На 
серії знімків КТ головного мозку (рис. 5) в 
порожнині клиноподібної пазухи визнача-
ється вміст 32 од. Н щільності, обумовле-
ний, ймовірно, пластичним матеріалом. 
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Аналізуючи викладену інформацію, 
можна зробити висновок про те, що знан-
ня етіології та механізму виникнення си-
ндрому пустого турецького сідла допома-
гає зрозуміти причини виникнення спон-
танної назальної ліквореї. Лікування з 
приводу даної патології слід проводити 
поетапно:  

1) консервативна терапія, що спрямо-
вана на зменшення продукції ліквора та 
зниження внутрішньочерепного тиску; 

2) люмбальна пункція;  
3) у випадку неефективності зазначе-

ного лікування хворі потребують виконання 
хірургічних втручань для закриття ліквор-
них фістул. 
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