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Дакріоцисториностомія – метод хірур-
гічного лікування наслідків стенозу чи не-
прохідності нососльозного протоку, який 
передбачає створення стійкої дакріоцисто-
риностоми. 

Дакріоцисториностомія виконується в 
світі вже протягом 100 останніх років [1, 2]. 
Вперше ця операція, а саме ендоназальний 
спосіб її виконання, була запропонована 
Caldwell ще в 1893 р. [3]. Дакріоцисторино-
стомія зовнішнім доступом була описана 
Toti в 1904 р. [4]. Після її модифікації 
Dupuy-Dutemp в 1920 р. [1, 5] зовнішня дак-
ріоцисториностомія набула в минулому 
столітті великої популярності та стала осно-
вним методом лікування непрохідності но-
сосльозних шляхів. В 1962 р. Jones модифі-
кував зовнішню дакріоцисториностомію, 
використавши силастикові трубки для стен-
тування сльозних шляхів [1, 6].  

Ендоназальний спосіб дакріоцистори-
ностомії на той час не набував розвитку 
через обмежену візуалізацію операційного 
поля [1]. В 1958 році Heermann по-новому 
привернув увагу до ендоназальної дакрио-
цисториностомії, використавши під час ен-
доназального втручання операційний мікро-
скоп [7, 8]. З появою ендоскопічного облад-
нання та з розробкою різноманітних рино-
логічних інструментів, став можливим ен-
доскопічний метод ендоназальної дакріоци-
сториностомії [1, 8]. В 1989 р. McDonogh та 
Meiring описали першу ендоназальну дакрі-

оцисториностомію з використанням хірур-
гічних ендоскопів [9], а в 1990 р. разом з 
Massaro та співавторами застосували арго-
новий лазер для остеотомії під час ендона-
зальної ендоскопічної дакріоцисториносто-
мії [10]. 

  На даний час ендоназальна ендоско-
пічна дакріоцисториностомія (ЕЕДЦР) ста-
ла методом вибору в лікуванні наслідків 
стенозу або обструкції нососльозного про-
току [2]. Цей спосіб хірургічного втручання 
широко виконується лікарями отоларинго-
логами та є альтернативою зовнішньої дак-
ріоцисториностомії [2, 12, 14], має ряд пе-
реваг, таких, як коротка тривалість операції, 
малий післяопераційний період, добрий 
естетичний ефект (відсутність рубця) [11], 
значно менший больовий синдром в ран-
ньому післяопераційному періоді [13]. 

Існують методики ендоскопічної ен-
доназальної дакріоцисториностомії як з ви-
користанням стентування нососльозних 
шляхів, так і без нього [1, 11]. Методика 
ЕЕДЦР без використання силіконових стен-
тів для інтубації нососльозного протоку має 
переваги, які полягають у відсутності дис-
комфорту, пов’язаного з стороннім тілом; 
відсутності додаткових фінансових витрат 
на придбання силіконового стента; відсут-
ності стент-асоційованих ускладнень та 
зменшення ймовірності післяопераційних 
невдач, а саме – стенозування дакріоцисто-
риностоми за рахунок утворення періоста-
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льних гранульом, утворення рубців та тур-
біно-септальних синехій [17, 18]. 

Для формування дакріоцистостоми 
використовується різноманітний інструмен-
тарій: хірургічний лазер, ріжучі та алмазні 
бори, кісткові кусачки, високочастотні хі-
рургічні електроди, ультразвукові скальпе-
лі, як окремо, так і в комбінації [8, 15, 16]. 

В ЛОР-відділенні Волинської облас-
ної клінічної лікарні протягом 2012-2016 рр. 
було прооперовано 54 пацієнта з наслідками 
непрохідності чи стенозу нососльозного 
протоку (НСП). Клінічні прояви непрохід-
ності НСП були наступними: хронічна сльо-
зотеча,  сльозотеча  в комбінації як з хроні-
чним дакріоциститом, так і з дакріоцисто-
целе. Причини непрохідності НСП в пере-
важній більшості були такі: ідіопатична 
вторинна непрохідність, непрохідність НСП 
ятрогенного походження та посттравматич-
на непрохідність НСП внаслідок тяжкої 
назоорбітальноетмоїдальної травми (Le Fort 
II, Le Fort III). Всі пацієнти були прооперо-
вані за методом, описаним Wormald [1] без 
використання силіконових стентів.  

Методика ендоскопічної ендоназаль-
ної ДЦР за Вормальдом передбачає ство-
рення стійкого сполучення (дакріоцистори-
ностоми) між сльозним мішком та загаль-
ним носовим ходом шляхом видалення час-
тини кістки лобного відростка верхньої ще-
лепи з частиною сльозної кістки, які фор-
мують fosa laqrimalis та ductus laqrimalis та 
формування клаптів слизової оболонки за-
гального носового ходу і медіальної стінки 
сльозного мішка для запобігання зарощення 
або стенозування таким чином створеної 
дакріоцисториностоми. 

Всі 54 операцій проводились під в/в 
загальним знеболенням з ШВЛ та керова-
ною гіпотонією. Передопераційна діагнос-
тика, окрім ЛОР-огляду та огляду окуліс-
том, завжди передбачала проведення КТ 
лицевого черепа – одного з найбільш інфо-
рмативних методів діагностики хвороби. 
Оцінка отриманих цифрових КТ-сканів в 
форматі DICOM проводилась за допомогою 
спеціалізованого програмного забезпечення, 
що давало можливість після реконструкції 
сканів в трьох площинах з високою точніс-
тю визначити стан та розміщення як сльоз-
ного мішка зі сльозним протоком, їх діа-

метр, так і стан та розміщення оточуючих їх 
структур, таких як передні клітини ґратчас-
того лабіринту та наближеність сльозного 
мішка до орбіти. Також попередньо визна-
чався об’єм кісткової тканини лобного від-
ростка верхньої щелепи, який необхідно 
видалити, щоб достатньо оголити сльозний 
мішок. Таким чином, оцінка КТ-сканів в 
форматі DICOM давала можливість прово-
дити передопераційне хірургічне плануван-
ня. 

Хід операції. Хірургічне втручання 
виконувалось під загальним внутрішньо-
венним знечуленням з ШВЛ. Після деконге-
стації р-ном адреналіну та інфільтрації сли-
зової оболонки латеральної стінки порож-
нини носа в проекції внутрішньої поверхні 
лобного відростка верхньої щелепи та в 
проекції agger nasi розчином новокаїну 0,5% 
з адреналіном  (1:1000000), скальпелем №12 
виконується розріз слизової оболонки від 
місця прикріплення середньої носової рако-
вини допереду на 0,8 см. Наступний, гори-
зонтальний, розріз проводиться від рівня 
linea maxilaris допереду на 1 см, дещо вище 
нижньої носової раковини. Після чого пе-
редні краї обох розрізів об’єднуються між 
собою вушним круглим ножем, та ним же 
відбувається відсепаровування утвореного 
П-подібного клаптя до заду з окістям до 
рівня сльозної кістки. Після пальпаторної 
ідентифікації круглим ножем місця 
з’єднання сльозної кістки та лобного відро-
стка верхньої щелепи, проводиться вида-
лення кістки лобного відростка в проекції 
сльозного мішка кістковими кусачками 
Kerrisons punch та алмазними борами різно-
го діаметру. Передній край тоненької сльоз-
ної кістки під час цих маніпуляцій фрагмен-
тується та у вигляді плоских уламків вида-
ляється. Формування кісткового вікна раху-
ється достатнім, коли сльозний мішок є 
оголений площею 1.0-1,2 Х 0.5-0,7 см. Стін-
ка сльозного мішка розсікається серповид-
ним скальпелем (№12), якомога спереду, 
вертикально, знизу вверх, одним рухом, що 
супроводжується витіканням вмісту сльоз-
ного мішка в рану. Характер вмісту може 
бути різноманітним, від густого прозорого 
слизу до жовтозеленого рідкого гною. Краї 
розрізу сльозного мішка продовжуються 
перпендикулярно першому до заду за допо-
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могою вушних мікроножиць. Створений 
таким чином клапоть слизової оболонки 
медіальної стінки сльозного мішка відгор-
тається дозаду. Клапоть слизової оболонки 
носового ходу, що був відсепарований від 
лобного відростка верхньої щелепи відсіка-
ється при його основі. Таким чином відбу-
вається співставляння країв обох слизових 
клаптів – край клаптя слизової оболонки 
носового ходу позаду та край клаптя слизо-
вої оболонки медіальної стінки сльозного 
мішка спереду.  В 52 випадках проводилась 
часткова резекція переднього кінця серед-
ньої носової раковини, через надмірний її 
розмір, з метою профілактики утворення 
синехій. Загальний носовий хід тампонува-
вся тампоном Merocel на одну добу. 

Серед 54 пацієнтів жінок було 38, чо-
ловіків – 16. Двом третинам пацієнтів необ-
хідно було зробити септопластику у зв’язку 
з деформацію носової переділки, яка в пев-
ній мірі перешкоджала виконанню ЕЕДЦР.  

В ранньому післяопераційному періо-
ді всім пацієнтам проводилась очистка но-
сових ходів з видаленням кров’янистих та 
фіброзних згустків, використовувались 
спреї на основі морської води, а на 7-й день 
після операції застосовувались ендоназальні 
топічні кортикостероїди. 

В пізньому післяопераційному періоді 
не спостерігалось випадків стенозування 
дакріоцисториностом. 

Результати хірургічного втручання 
оцінювались з використанням шкали оцінки 
сльозотечі, запропонованою Munk в 1990 р. 
Суб’єктивне оцінювання проводилось під 
час запланованих оглядів на 1-у та 14-у до-
бу після операції, а також через 1, 3 та 6 
місяців. Стійка відсутність сльозотечі та 
відсутність епізодів дакріоциститу є функ-
ціональним успіхом даного втручання. У 
всіх прооперованих пацієнтів сльозотеча в 
ранньому та віддаленому післяопераційно-
му періоді не спостерігалась. 

Наш досвід хірургічного лікування 
наслідків стенозу або обструкції нососльоз-
ного протоку різної етіології методом ендо-
назальної ендоскопічної дакріориностомії 
демонструє високу функціональну ефектив-
ність даного методу. А такі переваги, як 
коротка тривалість операції (до 30 хв), пе-
ребування в стаціонарі не більше 3 діб, від-
сутність рубця на обличчі, менш виражений 
больовий синдром в ранньому післяопера-
ційному періоді дають можливість, на нашу 
думку, стверджувати про переваги даного 
методу в порівнянні з іншими відомими 
методами дакріориностомії. 
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