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Аденоми гіпофіза займають друге мі-
сце, нараховуючи 22,7% за розповсюджен-
ням у групі доброякісний новоутворень го-
ловного мозку після менінгіом [3]. В 6-10% 
аденом гіпофіза зустрічається інвазія кавер-
нозного синусу (КС) [1, 8]. Інвазія КС від-
повідає біологічно агресивним типам пух-
лин, що значно збільшує рівень інвалідиза-
ції та смертності, пов’язаний з хірургічними 
втручаннями [17], навіть якщо патогістоло-
гічно пухлина залишається доброякісною у 
більшості випадків [15]. 

Традиційно макро- та гігантські пух-
лини оперувалися мікрохірургічно з вико-
ристанням краніотомії [16]. Однак за остан-
ні кілька десятиліть кількість операцій із 
застосуванням ендоскопічного ендоназаль-
ного транссфеноїдального доступу значно 
збільшилася у зв'язку з поліпшеною візуалі-
зацією операційного поля за допомогою 
ендоскопічної техніки [2, 4].  

Супраселярне розповсюдження мак-
роаденом гіпофіза зустрічається в більш ніж 
80% випадків [18]. Клиноподібна пазуха 
(КП) має різні типи пневматизації: 86% – 
добра пневматизація (селярний тип), 11% – 
пневматизація до передньої поверхні туре-
цького сідла (преселярний), 3% – погано 
пневматизовані (конхальний тип) [7].  

Це дослідження розглядає результати 
лікування пацієнтів з макро- та гігантськи-
ми аденомами гіпофіза, що інвазують КС та 
КП, ендоскопічним ендоназальним трансс-
феноїдальним доступом, а також можливос-
ті використання цього методу як основного. 

  
Матеріал і методи 
Нами проведено ретроспективний 

аналіз у 65 пацієнтів, у яких був виконаний 

ендоскопічний ендоназальний транссфеноі-
дальний доступ до турецького сідла при 
наявності макро- та гігантських аденом гі-
пофіза, що інвазують КС та КП. За розміра-
ми ми виділяли макроаденоми (10-30 мм) – 
у 33, великі аденоми (30-40 мм) – у 10 та 
гігантські аденоми (> 40 мм) – у 22 осіб 
[10]. Поширювання на кавернозний синус 
оцінювалось на підставі Hardy-Vezina і 
Knosp класифікації [9]. В залежності від 
ступеня інвазії до кавернозного синусу та 
клиноподібної пазухи використовувався 
стандартний ендоскопічний ендоназальний 
доступ – у 56 (86,2%), чи розширений ендо-
скопічний ендоназальний трансптерігоіда-
льний доступ – у 9 (13,8%) спостереженнях. 
Огляд і збір клінічних даних проводився у 
кожного пацієнта. Аналізувались клінічні 
дані, включаючи анамнез захворювання, 
доопераційне медикаментозне лікування, 
оцінку до та післяопераційного неврологіч-
ного статусу, гормонального статусу, даних 
магнітно-резонансної та комп’ютерної то-
мографії. Була проведена оцінка зображен-
ня залежно від напрямку росту пухлини. 
Передопераційні лабораторні дані гормона-
льної функції гіпофіза давали можливість 
визначити тиреотропний гормон, T3, T4, 
кортизол, адренокортикотропний гормону, 
інсуліноподібний фактор-росту 1, пролак-
тин. Гормональнонеактивні аденоми вияв-
лено у 42 хворих, гормональноактивні – 23, 
серед яких пролактиноми – у 13, соматот-
ропіноми – у 8, ТТГ та АКТГ продукуючі – 
по одному випадку. Патогістологічна вери-
фікація була проведена у всіх пацієнтів. 

Наявність таких післяопераційних 
ускладнень, як назальна лікворея, цефалгія, 
менінгіт, кома або смерть, також визначались.  
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Особливості ендоскопічного доступу 
Нами було прооперовано 65 пацієнтів 

з макро-, великими і гігантськими аденома-
ми гіпофіза, котрі мають ендо-супра-пара-
інфраселярне поширення, застосовуючи 
ендоскопічний ендоназальний транссфеноі-
дальний доступ. 

Метою операції було максимальне чи 
радикальне видалення пухлини, в тому чис-
лі з кавернозного синусу, відновлення ендо-
кринної функції та функції зорових нервів. 
Всі втручання проводяться з використанням 
чистого ендоскопічного підходу при допо-
мозі 0° та 30° 4-мм ендоскопа (Karl Storz 
GmbH & Co. KG), що знаходився переважно 
в правому носовому ході. Носові ходи об-
роблялися розчином «Оксиметазолін» за 
півгодини до початку операції і безпосеред-
ньо перед її початком. Латералізація носо-
вих раковин – з двох сторін, формувався 
васкуляризований назосептальний клапоть 
для закриття дефекту турецького сідла після 
видалення пухлини. Проведено сфенотомію 
з 2 сторін. У випадках значно заповненої 
КП пухлиною у 37 (56,9%) було виконано 
видалення задньої третини носової перети-
нки, після чого візуалізовувались кісткові 
виступи параклівальних сонних артерій, 
зорових нервів, оптико-каротидні кишені як 
основні орієнтири. У випадках гігантських 
аденом гіпофіза дані орієнтири були част-
ково або повністю втрачені. У більшості 
спостережень передня стінка і дно турець-
кого сідла були стоншені або зруйновані 
пухлиною. Кістковий дефект передньої сті-
нки турецького сідла розширювався в ме-
жах кавернозних синусів. Виконувалась 
мобілізація пухлини по периметру після 
розрізу зовнішнього листка твердої мозко-
вої оболонки, що дозволяє зміщувати пух-
лину в операційне поле. Поетапно за допо-
могою аспірації та кюреток 450 і 900 здійс-
нена внутрішня декомпресія пухлини з іде-
нтифікацією капсули новоутворення шля-
хом проведення дисекції від оточуючих 
судинно-нервових структур.  

Інтраопераційна лікворея була вияв-
лена в 19 випадках, з приводу чого  викону-
валась пластика з використанням широкої 
фасції стегна, кістки носової перетинки в 
якості реконструкції дна турецького сідла. 
Назосептальний клапоть на ніжці встанов-

лювався таким чином, щоб повністю закри-
ти дефект з надлишком по периметру. Но-
совий катетер Foley застосовувався для за-
побігання міграції клаптя. У випадку відсу-
тності інтраопераційної ліквореї у 36 хво-
рих ми застосовували широку фасцію стег-
на та кістку перегородки з формуванням 
назосептального клаптя у 5 випадках. У 8 
спостереженнях пластика дна турецького 
сідла не проводилась. 

Ендоскопічний ендоназальний трасп-
теригоідальний доступ вибірково застосо-
вувався у 9 пацієнтів, коли спостерігалась 
інвазія у кавернозний синус Knosp 4, а резе-
кція передньої стінки КС була неможлива з 
ендоскопічного ендоназального доступу, що 
збільшувало ступінь резекції. Резекція меді-
альної пластинки крилоподібного відростка 
та передньої стінки кавернозного синуса 
була виконана, що дозволяло проводити 
дисекцію пухлини медіально і латерально 
від сонної артерії (рис. 1).   
   

 

 

 

 

 

 

 
 
Рис. 1. T-R – пухлина. ICA – внутрішня 

сонна артерія. Cav. Sinus – кавернозний синус. 

 
Результати та їх обговорення 
Ендоскопічне ендоназальне видалення 

було проведено у 65 хворих за період з 2009 
по 2015 роки. У всіх пацієнтів виконано до- 
та післяопераційне МРТ дослідження (рис. 
2). Середній вік обстежуваних складав 47,6 
років. За гендерним показником було вияв-
лено чоловіче/жіноче домінування (40/25 
(61,5% – чоловіки; 38,5% – жінки) (табл. 1). 

Макроаденом гіпофіза виявлено 33 
(50,8%), великих – 10 (15,4%), гігантських – 
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22 (33,8%). У більшості хворих в клінічній 
симптоматиці домінувало погіршення гост-
роти зору (61,5%) чи/або випадіння полів 
зору (29,2%). Згідно даних літератури, погі-
ршення гостроти зору або зорові розлади 
різного характеру після транссфеноідальної 
хірургії зустрічаються у 22% випадків [13]. 
У нашому дослідженні поглиблення зоро-
вих порушень не визначалось.  Парез око-
рухових нервів є характерним у післяопера-
ційному періоді при транскраніальних 
втручаннях [6]. Постійної офтальмоплегії не 
було зазначено у великих серіях досліджень 
з використанням ЕЕТ доступу при гігантсь-
ких аденомах гіпофізу, і також не було ви-
явлено в наших дослідженнях [5, 13]. Доо-
пераційний парез n. abducense спостерігався 
у 3,1% пацієнтів, який регресував протягом 
року; у 23 (35,4%) були виявлені гормона-
льні розлади до операції (табл. 2). 

 

Таблиця 1 

Характеристики Значення 

Вік: 

середній 47,6 

діапазон 16-72 

Стать: 

чоловіча 40 

жіноча 25 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. 

Таблиця 2 

Характеристики Число хворих 
Погіршення гостроти зору: 
так 40 
ні 25 
Поля зору: 
так 19 
ні 46 
Ендокринна дисфункція 23 

 
 
Доопераційне МРТ демонструвало 

поширення на кавернозний синус Knosp 0 – 
у 1 (1,5%), Knosp 1 – 4 (6,1%), Knosp 2 – у 
16 (24,6%), Knosp 3 – у 24 (36,9%), Knosp 4 
– у 20 (30,8%). Поширення тільки на КС 
спостерігалось у 7 (10,8%) випадках, поши-
рення тільки на КП – у 6 (9,2%), поширення 
на КС та КП – у 52 (80%). 

Більшість пухлин в цій серії були не-
функціональні (69,2%). Серед функціональ-
них аденом гіпофіза найбільш частими ви-
явились пролактиноми (20%), соматотропні 
аденоми (9,2%), але найрідше були тиреот-
ропні та адренокортикотропні аденоми гі-
пофіза (1,5%).  

Використання ендоскопічної методики 
дозволяє чітко візуалізувати змінені анатомі-
чні орієнтири, пухлину по її периметру, ме-
діальну стінку кавернозного синусу, канали 
зорових нервів, параклівальні відділи сонних 
артерій, таким чином це зменшує кількість 
післяопераційних ускладнень, що було відо-
бражено в роботах Mortini та співавторів, 
Koutourousiou та співавторів, Zhang та спів-
авторів, у яких вони складали до 16,7% [12, 
13, 19], але все ж таки залишається досить 
великою в порівнянні з результатами нашого 
дослідження (13,8% післяопераційних 
ускладнень). Розширений ендоскопічний 
ендоназальний доступ було проведено у 9 
(13,8%) хворих з радіологічними ознаками 
інвазії кавернозного синусу Knosp 4.  

Результати оцінювались з врахуван-
ням ступеня резекції пухлини, зміни гостро-
ти зору, ендокринних функцій та усклад-
нень. Тотальне видалення пухлини при за-
стосуванні транссфеноідального доступу в 
дослідженнях Mortini та співавторів стано-
вило 14,7% [13]. У інших авторів рівень 
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тотального видалення пухлини становив 
20,4%; 29,65% та 41% випадків [6, 9, 12]. В 
наших спостереженнях тотальне видалення 
виконано у 43 (66,2%) осіб, субтотальне – у 
15 (23%), часткове видалення – у 7 (10,8%). 
Результати видалення пухлини в залежності 
від розповсюдження на кавернозний синус 
представлені в табл. 3, які свідчать, що най-
більшу тотальність вдалось досягти при 
Knosp 2 та 3: в 81,2 та 75% випадках, відпо-
відно. 

Схожі результати були відмічені ін-
шими авторами, які в своїх роботах зазна-
чили велику можливість тотального вида-
лення аденом гіпофізу при Knosp 0-2 та 3 
поширенні [12, 13].  При Knosp 4 тотальне 
та субтотальне видалення було досягнуто у 
13 із 19 випадків. Koutourousiou та співав-
торами було відмічено, що незважаючи на 
застосування ендоскопів з різними кутами 
огляду та широкому доступі до КС, тоталь-
не видалення пухлини  при Knosp 0-2 та 3 
поширенні можливе у 77,%, а для Knosp 4 
тотальне видалення було неможливим [12]. 

  
Таблиця 3  

Результати видалення в залежності від  
розповсюдження на кавернозний синус 

Видалення 
Розповсюдження  

на кавернозний синус 
Knosp 2 Knosp 3 Knosp 4 

Тотально 13 18 6 
Субтотально 2 6 7 

Часткове 1  6 
 
Всі обстежувані пацієнти спостеріга-

лись нами в період від 3 місяців до 3 років. 
Повторні операції мали місце у 10 (15,4%) 
хворих, з яких рецидивний ріст пухлин і 
пов’язані з цим повторні хірургічні втру-
чання мали місце у 6 (9,2%), запланований 
2-й етап видалення пухлини був проведений 
у 4 (6,2%) пацієнтів протягом 2-4 місяців 
після першої операції. 

У цьому дослідженні у 9 (13,8%) хво-
рих спостерігались ускладнення. Найбільш 
частим ускладненням для ЕЕТ хірургії є 
лікворея, яка, за даними літератури, відмі-
чається у 9,7-16,7% пацієнтів [10-12]. В на-
шому дослідженні назальна лікворея була 
виявлена у 12,3%, менінгіт – 1,5%, ГПМК за 

ішемічним типом – 1,5%. Летальність скла-
дала 2 (3%) хворих. 

 
Клінічні випадки 
Хвора 1, 45 років, звернулась зі скар-

гами на зниження гостроти зору на обидва 
ока, постійний головний біль протягом 10 
міс (рис. 2). Огляд окулістом виявив зни-
ження гостроти зору: справа – 0,5 та зліва – 
0,4. Гормональних розладів виявлено не 
було. МРТ виявив макроаденому гіпофізу 
розмірами 18х14х20мм (А-В). Виконано 
ЕЕТ видалення пухлини. Післяопераційне 
МРТ показало тотальне видалення пухлини 
(С-D). Післяопераційний бінокулярний зір 
покращився. 

Хворий 2, 39 років, був госпіталізова-
ний з ознаками акромегалії, які хворий по-
чав відмічати протягом 2 років (рис. 3). Зо-
рових порушень не виявлено. Рівень СТГ у 
крові був 24,1 нг/мл (норма – 0-4 нг/мл). За 
даними МРТ, пухлина мала ендо-супра- та 
значне параселярне поширення Knosp 4 (E-
F). Аденома гіпофізу була видалена ЕЕТП 
доступом, що дало змогу повністю видали-
ти пухлину з кавернозного синусу (G-H). В 
післяопераційному періоді відмічено зни-
ження СТГ протягом 24 годин. При 2-
річному спостереженні рівень гормону по-
вернувся до норми, ознак продовженого 
росту пухлини не виявлено. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. 
 
Хвора 3, 25 років, (рис. 4) була госпі-

талізована з бінокулярним погіршенням 
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зору, геміпарезом, головним болем, амено-
реєю та галакторею. Доопераційна гострота 
зору: справа – 0,4, зліва – 0,01. Правосто-
ронній геміпарез до 3б. Рівень пролактину у 
крові > 1036 нг/мл. На МРТ дослідженні 
виявлено гігантську аденому гіпофіза зі 
значним супра-ретроселярним поширенням, 
інвазією лівого кавернозного синусу Knosp 
Grade 4 (I-J).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. 
 
З метою зменшення травматизації, за-

побігання проведенню транскраніальної 
операції і пов’язаною з цим травми, було 
вирішено провести ЕЕТ втручання в декіль-
ка етапів з метою поетапного видалення 
пухлини. На рис. 4 I-J показано стан до 
першого етапу, на рис. 4 K-L – результат 
після першого етапу операції – значне зме-
ншення об’єму пухлини, зокрема, його суп-
раселярного, ретроселярного компонента, а 
також видалення пухлини з кавернозного 
синуса. Пухлину переміщену в турецьке 
сідло, що дає можливість її радикально ви-
далити на наступному етапі. Через 2 міс 

було проведено другий етап ЕЕТ видалення 
пухлини. КТ знімки на наступний день піс-
ля операції (рис. 5), де видно залишок суп-
раселяного компоненту. Хвора готується 
для наступного транскраніального етапу 
видалення пухлини. Протягом 7 місяців 
спостережень геміпарез регресував, відбу-
лося покращення гостроти зору. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 5. 
 

Висновки 
Застосування ендоскопічної ендоназа-

льної транссфеноідальної хірургії є ефекти-
вним і повноцінним методом при лікуванні 
макро- та велетенських аденом гіпофіза з 
поширенням на КС і / або КП. 

Ендоскопічна методика дозволяє чітко 
візуалізувати важливі анатомічні орієнтири, 
в тому числі при зміненій пухлиною анато-
мії, що призводить до зменшення кількості 
інтраопераційних ускладнень. 

Застосування ендоскопів з різними 
кутами огляду дозволяє візуалізувати пух-
лину по більшому її периметру, досягаючи 
більшого та безпечного об’єму видалення. 

Поширення пухлини на КП зменшує 
можливість використання ендоскопічного 
методу, але при видаленні задньої третини 
носової перетинки та зменшенні об’єму 
пухлини в КП використання цієї методики 
стає ефективним. 

Ендоскопічний ендоназальний транс-
птерігоідальний доступ є ефективним при 
пухлинах з Knsop 4 поширенням. 
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МАКРО- И ГИГАНТСКИЕ АДЕНОМЫ ГИПОФИЗА, КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ  
НА КАВЕРНОЗНЫЙ СИНУС И КЛИНОВИДНУЮ ПАЗУХУ 

Паламар О.И., Гук А.П., Аксёнов Р.В., Оконский Д.И. (Киев) 
А н н о т а ц и я  

Введение. Макро- и гигантские аденомы гипофиза могут быть инвазивными опухолями, которые врастают в 
кавернозный синус и имеют значительное супра- и инфраселлярное распространение. Удаление этих новообразований 
из кавернозного синуса и клиновидной пазухи является сложным, что связано с риском возникновения осложнений, 
потерей анатомических ориентиров как результат неполное удалением опухоли из кавернозного синуса. 

Цель исследования – определить эффективность применения эндоскопических эндоназальных транссфенои-
дального методов при макро- и гигантских аденомах гипофиза, распространяющихся на кавернозный синус и клино-
видную пазуху. 

Материал и методы. Нами проведен ретроспективный анализ результатов наблюдения за 65 пациентами, у 
которых был выполнен эндоскопический эндоназальный транссфеноидальный доступ при наличии макро- и гигант-
ских аденом гипофиза, которые инвазируют кавернозный синус и клиновидную пазуху. По размерам выделялись 
макроаденомы (10-30 мм) – у 33 лиц, большие аденомы (30-40 мм) – у 10 и гигантские аденомы (> 40 мм) – у 22. Гор-
монально неактивные аденомы были обнаружены у 42 больных; гормонально активные – у 23, среди которых у 13 – 
пролактиномы, у 8 – соматотропиномы, ТТГ и АКТГ продуцирующие – по одному случаю. Проводился анализ кли-
нических данных, включая анамнез заболевания, оценка до- и послеоперационного неврологического статуса, оф-
тальмологического и гормонального статуса, данных магнитно-резонансной и компьютерной томографии. 

Результаты. Цефалгия превалировала во всех наблюдениях. Наиболее частым офтальмологическим доопера-
ционным симптомом являлось ухудшение остроты зрения (61,5%)  и / или выпадения полей зрения (29,2%). Глазодви-
гательные нарушения представлены в виде пареза n. Аbducense, который был обнаружен у 2 (3,1%) больных. У 23 
(35,4%) пациентов выявлены гормональные нарушения до операции. В зависимости от распространения на каверноз-
ный синус выделялись:  Knosp 0 – 1,5%; Knosp 1 – 6,1%; Knosp 2 – 24,6%; Knosp 3 – 36,9%; Knosp 4 – 30,8%. Распро-
странение на КС и КП отмечено у 52 (80%). Эндоскопический эндоназальный транссфеноидальный доступ (ЭЭТ)  
проведен у 56 (86,2%) обследованных. Эндоскопический эндоназальный трансптеригоидальный (ЭЭТП) доступ был 
осуществлен у 9 (13,8%) лиц с радиологическим признаком инвазии кавернозного синуса Knosp 4. Тотальное удале-
ние выполнено у 43 (66,2%), субтотальное удаления – у 15 (23%), частичное удаление – у 7 (10,8%) пациентов. 

Выводы: ЭЭТ доступ эффективен при удалении аденом гипофиза с Knosp 1, 2, 3 распространением. Примене-
ние ЭЭТП доступа позволяет удалить опухоль при Knosp 4 инвазии кавернозного синуса. Наиболее частым осложне-
нием была назальная ликворея – у 8 (12,3%) больных, менингит – 1 (1,5%), ОНМК по ишемическому типу – у 1 
(1,5%). Летальность составила 3% (2 пациента). 

Ключевые слова: нейроэндоскопия, аденома гипофиза, кавернозный синус, клиновидная пазуха, расширенный доступ. 
 
 

MACRO- AND GIANT PITUITARY TUMORS WITH CAVERNOUS SINUS  
AND SPHENOID SINUS EXTENSION 

Palamar O.I, Huk A.P., Aksyonov R.V. Okonskiy D.I. 
The State Institution «Institute of neurosurgery named after acad. A.P. Romodanov NAMS of Ukraine»;  

Devision of minimally invasive cerebral neurosurgery; e-mail: aksyonovrv@gmail.com 
A b s t r a c t  

Object. Macro and giant pituitary adenoma may be invasive tumors with cavernous sinus extension and may have a 
significant supra-infrasellar extension. The removal of these tumors from the cavernous sinus and sphenoid sinus is difficult 
and is associated with the risk of complications, loss of anatomical landmarks as the result an incomplete removal of the tumor 
from the cavernous sinus. 

Purpose of the study. To determine the efficacy of endoscopic endonasal transsphenoidal methods in macro- and giant 
pituitary adenomas extending to the cavernous sinus and sphenoid sinus. 

Material and methods. We performed a retrospective analysis of 65 patients with macro- and giant pituitary adenomas 
demonstrated cavernous sinus and sphenoid sinus extension. According to the size macroadenoma (10-30mm) 33 cases, large 
adenomas (30-40 mm) 10 cases and giant adenomas (> 40 mm) 22 cases were identified. Hormone producing pituitary adeno-
mas were identified in 42 patients, - 23, among which 13 prolactin, growth hormone 8, GH and ACTH in 2 cases respectively. 
We analyzed the clinical data including medical history, pre and post-operative neurological status, ophthalmological status, 
hormonal status, magnetic resonance and computed tomography dates. 

Results. Headache was the common symptom in all cases. The most frequent preoperative symptom was visual distur-
bance (61.5%), and/or visual field defect (29.2%). Oculomotor disorders are presented in 2 (3.1%) cases as n. abducense pare-
sis. In twenty-three (35.4%) patients hormonal disorder were identified preoperatively. Cavernous sinus invasion: Knosp 0 – 
1,5%, Knosp 1 – 6,1%, Knosp 2 – 24,6%, Knosp 3 – 36,9%, Knosp 4 – 30,8%. Combined sphenoid sinus and cavernous sinus 
extension was in 52 (80%) cases. Endoscopic endonasal transsphenoidal (EET) approach was performed in 56 (86.2%) cases. 
Endoscopic endonasal transpterigoidal (EETP) approach was performed in 9 (13,8%) cases of cavernous sinus Knosp 4 inva-
sion. GTR was achieved in 43 (66,2%) cases, subtotal removal 15 (23%), partial removal 7 (10,8%).  

Conclusions. EET access is effective in case of Knosp 1, 2, 3 extension. EETP approach allows to remove the tumor 
with Knosp 4 extension. The most common complication was CSF leak (12.3%), meningitis (1.5%), ischemic stroke (1.5%). 
The mortality rate was 3%. 

Keywords: neuroendoscopy, pituitary adenoma, cavernous sinus, sphenoid sinus, extended approach.  


