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Трансназальні транссфеноїдальні ен-
доскопічні доступи до турецького сідла і 
розширені ендоназальні доступи до основи 
черепа є хірургічними методиками, які 
отримали широкий розвиток протягом 
останнього десятиліття [1, 2]. Завдяки вико-
ристанню цих методів при видаленні пух-
лин, що локалізуються в селярно-
хіазмальній ділянці або поширюються на 
турецьке сідло і основу черепа, в багатьох 
дослідженнях повідомляється про зниження 
травматичності в порівнянні з відкритим 
хірургічним доступом [3, 4]. 

Проте трансназальні ендоскопічні до-
ступи до основи черепа залишаються трав-
матичними, на відміну від ендоскопічної 
хірургії хронічного риносинуситу. Травма-
тизація зумовлена необхідністю створення 
хірургічних коридорів, які дозволяють ком-
фортно маніпулювати хірургічними інстру-
ментами, що необхідно для радикального 
видалення доброякісних або злоякісних 
пухлин. Формування даних хірургічних 
коридорів може вимагати видалення здоро-
вих анатомічних структур з наступним по-
рушенням нормальних фізіологічних проце-
сів [5, 6]. 

Видалення новоутворень, що поши-
рюються супраселярно, супроводжується 
інтраопераційною ліквореєю. Для закриття 
дефекту і профілактики назальної ліквореї в 
післяопераційному періоді застосовують 
різні типи клаптів. Для пластики дефектів 
найбільш широко застосовується васкуля-

ризований назосептальний клапоть або кла-
поть Haddad [7]. У віддаленому періоді фо-
рмування даного клаптя подовжує загою-
вання, так як через оголення назосептально-
го mucoperichondrium і mucoperiostium від-
бувається епітелізація за допомогою вто-
ринного натягу, збільшуючи тим самим 
утворення носових кірок та сприяючи наяв-
ності дискомфорту в порожнині носа [6].  

Синоназальні симптоми в післяопера-
ційному періоді також є важливим аспек-
том, який слід враховувати при плануванні 
хірургічного втручання.  

Останнім часом, за даними літератур-
них джерел, все більше приділяється уваги 
вивченню перебігу післяопераційного пері-
оду у пацієнтів, яким проводилися дані хі-
рургічні втручання [8-10]. Протягом спо-
стереження за даними пацієнтами в післяо-
пераційному періоді повідомляється про 
різні синоназальні ускладнення [11]. Серед 
поширених ускладнень – не тільки носові 
кровотечі та ринорея, а також сфеноїдит, 
атрофічний риніт, нюхові розлади, перфо-
рація носової перегородки та синехії поро-
жнини носа. Проте частота захворюваності, 
симптоми та способи усунення чи лікування 
різноманітних назальних ускладнень ще 
недостатньо вивчені [12]. 

Мета дослідження: вивчити перебіг 
пізнього післяопераційного періоду у паціє-
нтів з доброякісними новоутвореннями се-
лярно-хіазмальної ділянки після застосу-
вання різних способів доступу до основної 
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пазухи при хірургічному лікуванні даної 
патології. 

Матеріали і методи 
Нами проведено обстеження та після-

операційне спостереження 109 пацієнтів з 
новоутвореннями селярно-хіазмальної діля-
нки та кавернозного синусу, які були проо-
перовані ендоскопічним ендоназальним 
транссфеноїдальним доступом в ДУ «Інсти-
тут отоларингології ім. проф. О.С. Коломій-
ченка НАМН України» та ДУ «Інститут 
нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова 
НАМН України».  

До дослідження було включено паціє-
нтів, яким попередньо проводилось ендос-
копічне ендоназальне видалення доброякіс-
них новоутворень селярно-хіазмальної ді-
лянки. З них жінок було 59, чоловіків – 50. 
Вік пацієнтів коливався в значному проміж-
ку – від 18 до 76 років.  

До дослідження не включались паціє-
нти, в яких спостерігалися рецидиви та про-
довжений ріст новоутворень, що вимагало 
повторного хірургічного втручання, а також 
вагітні жінки. 

Всі пацієнти були проконсультовані 
оториноларингологом, ендокринологом, 
офтальмологом та нейрохірургом. Всім 
хворим через 3; 6 та 12 місяців після хірур-
гічного втручання проводився ендоскопіч-
ний огляд носової порожнини. Для огляду 
та ревізії носової порожнини використову-
вався набір освітлювальної техніки, цифро-
вої відеокамери «Karl Shtorz» з комплексом 
ригідних 4-мм ендоскопів з різними кутами 
зору – 0°, 30° та 45°. Через 6 та 12 міс. (при 
потребі – через 3 міс.) після хірургічного 
втручання пацієнтам проводилася контро-
льна інструментальна діагностика – магніт-
но-резонансна томографія (МРТ) та мульти-
спіральна комп'ютерна томографія (МСКТ) 
головного мозку та основи черепа. 

Для визначення об'єктивних показни-
ків носового дихання всім пацієнтам через 
3; 6 та 12 місяців після хірургічного втру-
чання проводилася чотирьохфазна акустич-
на риноманометрія з використанням рино-
манометру MASTER SCREEN RHINO ви-
робництва JAEGER / CAREFUSION (Німе-
ччина). 

В залежності від методики виконання 
доступу до клиновидної пазухи всі пацієнти 

були розподілені на 2 групи. 1-у групу 
склало 45 хворих, хірургічне лікування яких 
проводили за загальноприйнятою методи-
кою доступу до селярно-хіазмальної ділян-
ки з резекцією слизової оболонки сфеноет-
моїдального закутку та внутрішньоносових 
структур.  

Пацієнтам, що були включені до 2-ї 
групи (64 особи), доступ до основної пазухи 
виконувався за запатентованою нами мето-
дикою (патент на корисну модель від 
10.10.2017 №119698 «Спосіб доступу до 
основної пазухи при видаленні новоутво-
рень селярно-хіазмальної ділянки та кавер-
нозного синусу»). 

У пацієнтів з інтраопераційною лікво-
реєю або значними дефектами основи чере-
па, які в післяопераційному періоді могли б 
спровокувати виникнення останньої, вико-
нувалась пластика за допомогою назосепта-
льного клаптя. Для оцінки стану слизової 
оболонки порожнини носа в післяоперацій-
ному періоді пацієнтів обох груп було роз-
поділено на 2 підгрупи (рис. 1). До підгруп 
1А та 2А було включено хворих, яким під 
час проведення хірургічного втручання 
проводилась пластика дефекту за допомо-
гою назосептального клаптя; до підгруп 1В 
та 2В увійшли пацієнти, у яких у взятті на-
зосептального клаптя не було необхідності.  

 
Рис. 1. Розподіл пацієнтів досліджуваних груп на 

підгрупи в залежності від застосування назосептального 
клаптя.  
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ділянки оцінювалась через 3; 6 та 12 міс. 
після хірургічного втручання. 

Під час спостереження оцінювались 
об’єктивні ознаки – наявність кірок в поро-
жнині носа, стоншення та атрофічні зміни 
слизової оболонки порожнини носа, наяв-
ність перфорації носової перетинки. Відмі-
чали наявність гіпертрофічних змін носових 
раковин, виділень з порожнини носа та їх 
характер. За даними скарг, анамнезу та кон-
трольних знімків магнітно-резонансної то-
мографії чи мультиспіральної комп’ютерної 
томографії оцінювалась наявність етмоїди-
ту, верхньощелепних синуситів, фронтиту 
та сфеноїдиту. 

При проведенні риноскопії та ендос-
копічного обстеження порожнини носа від-
мічали наявність кірок в порожнині носа у 
пацієнтів обох груп (рис. 2). В результаті 
обстеження було встановлено, що післяопе-
раційні зміни слизової оболонки порожнини 
носа через 3 міс. після проведення хірургіч-
ного втручання, які оцінювались за наявніс-
тю кірок, спостерігались майже у всіх хво-
рих, найбільшу кількість випадків відмічено 
у обстежених підгруп 1А та 2А, де застосо-
вувався назосептальний клапоть. Проте в 
підгрупі 2А відсоток пацієнтів з наявністю 
кірок був достовірно меншим (р<0,05) в 
порівнянні з підгрупою 1А. Через 6 та 12 
міс. відмічалася статистично достовірно 
менша кількість кірок у пацієнтів 2-ї групи 
порівняно з пацієнтами 1-ї групи (р<0,05). 

 
Рис. 2. Стан слизової оболонки, який оцінювався 

за наявністю кірок в порожнині носа у обстежених паці-
єнтів через 3, 6 та 12 міс. після хірургічного втручання. 

Під час проведення ендоскопічного 
обстеження порожнини носа у пацієнтів 
через 3; 6 та 12 місяці після хірургічного 
втручання оцінювалася наявність стоншен-
ня слизової оболонки порожнини носа та її 
атрофічних змін. Атрофічні зміни слизової 
оболонки порожнини носа у обстежених 
підтверджували за допомогою діагностич-
них критеріїв [13]:  

суб'єктивних ознак – наявності хроні-
чної назальної обструкції, періодичних но-
сових кровотеч, епізодичної аносмії; 

об'єктивних ознак – наявності кірок в 
носовій порожнині, гнійних виділень та/або 
неприємного запаху з порожнини носа, ен-
доназальних операцій в анамнезі.  

Наявність 2 критеріїв, які спостеріга-
лися на протязі >3 міс. оцінювалось як сто-
ншення слизової оболонки. Наявність біль-
ше 2 вищевказаних ознак, що турбували 
пацієнта <3 міс., вказувала на наявність ат-
рофічних змін слизової оболонки порожни-
ни носа. 

Як видно з даних, представлених на 
рис. 3, кількість пацієнтів зі стоншенням 
слизової оболонки порожнини носа в підг-
рупі 2В була статистично достовірно мен-
шою (р<0,05) в порівнянні з підгрупою 1В. 
 

 
 

Рис. 3. Стоншення слизової оболонки порожнини 
носа у обстежених пацієнтів через 3, 6 та 12 міс після 
хірургічного втручання. 

 

 
Як видно з даних, представлених на 

рис. 4, достовірно частіше (р<0,05) атрофіч-
ні зміни слизової оболонки порожнини носа 
спостерігались у пацієнтів 1-ї групи, в порі-
внянні з обстеженими 2-ї групи. 
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Слід відмітити, що в підгрупі 2В про-
тягом всього періоду спостереження не бу-
ло жодного пацієнта з наявністю атрофіч-
них змін слизової оболонки порожнини но-
са. 

 
 

Рис. 4. Атрофічні зміни слизової оболонки поро-
жнини носа у обстежених пацієнтів через 3, 6 та 12 міс. 
після хірургічного втручання. 
 

У пацієнтів обох груп протягом всього 
періоду спостереження було виявлено гіпе-
ртрофічні зміни носових раковин. Проте, в 
підгрупах 1В та 2В через 12 міс. після хіру-
ргічного втручання відсоток пацієнтів (4% 
та 2,6%, відповідно) був достовірно нижчим  
в порівнянні з підгрупами 1А та 2А (11,8% 
та 8,7%, відповідно) (р<0,05). Такі результа-
ти пов'язані з більш швидким відновленням 
слизової оболонки порожнини носа у паціє-
нтів, у яких не застосовувався назосепталь-
ний клапоть. Через 3 та 6 міс. після хірургі-
чного втручання статистично достовірної 
різниці між групами не виявлено (рис. 5). 

В таблиці наведено результати дослі-
дження запальних змін навколоносових 
пазух у пацієнтів обох груп через 3; 6 та 12 
міс. після хірургічного втручання. Як видно 
з представлених даних, через 3 міс. після 
хірургічного втручання у 22,2% пацієнтів 
підгрупи 1А та у 29,6% - підгрупи 1В було 
виявлено наявність етмоїдиту, що достовір-
но відрізнялось від результатів, отриманих в 
підгрупах 2А та 2В (7,4% та 4,9% випадків, 
відповідно) (р<0,05). Катаральний фронтит 
спостерігався у 1 пацієнта підгрупи 1В че-
рез 3 міс. після хірургічного втручання. Кі-
лькість пацієнтів з запальними змінами сли-

зової оболонки основної пазухи через 3 міс. 
після операції була достовірно меншою в 2-
й групі (33,3% – в підгрупі 1А; 7,4% – в 2А; 
25,9% – в 1В; 2,4% – в 2В). Така тенденція 
спостерігалась і через 6 та 12 міс. спостере-
ження. Слід підкреслити, що найкращий 
результат спостерігався у обстежених підг-
рупи 2В, де не видалялася слизова оболонка 
сфеноетмоїдального закутку та не було пот-
реби в застосуванні назосептального клаптя. 

 
Рис. 5. Кількість пацієнтів з гіпертрофічними 

змінами нижніх носових раковин в динаміці післяопера-
ційного спостереження. 
 

Також через 6 та 12 міс. після хірургі-
чного втручання в жодного пацієнта 2-ї 
групи не спостерігалось фронтиту, що по-
в'язано з ощадливим ставленням до струк-
тур середньої носової раковини та ділянки 
остіомеатального комплексу під час опера-
ції. Через 12 міс. після хірургічного втру-
чання ми спостерігали запальні зміни гай-
морових пазух лише в 2 пацієнтів підгруп 
1А та 2А. 

Виділення в носових ходах через 3 
міс. після хірургічного втручання відміча-
лись в невеликій кількості у пацієнтів всіх 
груп. Як видно з результатів, представлених 
на рис. 6, в  підгрупі 2В не було жодного 
пацієнта з наявністю гнійних виділень в 
носових ходах, а кількість обстежених з 
наявністю слизових виділень в цій підгрупи 
була достовірно меншою, ніж в інших підг-
рупах (р<0,05). 
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Кількість пацієнтів (%) в різних групах з наявністю синуситів у різні терміни спостереження  
після хірургічного лікування новоутворень селярно-хіазмальної ділянки 

Синусити 
різної 

локалізації 

Строки спостереження 
3 місяці 6 місяців 12 місяців 

Групи хворих 
1А 1В 2А 2В 1А 1В 2А 2В 1А 1В 2А 2В 

Етмоїдит 22,2%* 29,6%° 7,4%* 4,9%° 27,8%* 29,6%° 13,4%* 2,5%° 29,4%* 16%° 8,7%* 2,6%° 

Гайморит 11,1% 7,4% 7,4% 2,4% 16,7%* 3,7%° 0%* 0%° 5,9% 0% 4,3% 0% 

Фронтит 0% 2,4%° 0% 0%° 5,6%* 0% 0%* 0% 0% 0% 0% 0% 

Сфеноїдит 33,3%* 25,9%° 7,4%* 2,4%° 22,2%* 13,5%° 8,7%* 2,5%° 17,6%* 16%° 8,7%* 0%° 

 
Примітки: * - статистично достовірна різниця між підгрупами А обох груп; ° - статистично 

достовірна різниця між підгрупами В обох груп. 
 
 

 
 
Рис. 6. Характер виділень в носових ходах через 

3 міс після хірургічного втручання. 
 

 
 
Рис. 7. Характер виділень в носових ходах через 

6 міс після хірургічного втручання. 

Через 6 та 12 міс. після проведеного 
хірургічного втручання відмічається змен-
шення кількості виділень з порожнини носа 
у пацієнтів усіх підгруп. Гнійні виділення 
через 6 міс. спостереження відмічались 
тільки у пацієнтів підгрупи 1А. Через 12 
міс. гнійних виділень не спостерігалося в 
жодного пацієнта усіх досліджуваних груп 
(рис. 7, 8). 
 

 
 

Рис. 8. Характер виділень в носових ходах через 
12 міс після хірургічного втручання. 

 
Ми також вивчали наявність перфора-

цій носової перетинки у пацієнтів обох 
груп. Через 3 міс. після хірургічного втру-
чання у 2 (11,1%) пацієнтів підгрупи 1А 
спостерігались точкові перфорації носової 
перетинки, в підгрупі 1В у 1 пацієнта було 
виявлено точкову перфорацію носової пере-
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тинки і у 1 обстеженого виявлено перфора-
цію діаметром більше 2 см. Проаналізував-
ши причину формування перфорації носової 
перетинки значних розмірів за короткий 
період часу, було визначено, що у даного 
пацієнта до хірургічного втручання відміча-
лось стоншення слизової оболонки порож-
нини носа та був значно виражений акроме-
галічний синдром. Перфорацій носової пе-
ретинки у пацієнтів 2-ї групи не спостеріга-
лось. 

Через 12 міс. спостереження перфора-
ції носової перетинки спостерігались у 6 
пацієнтів пацієнтів 1-ї групи (по 3 в кожній 
підгрупі). В 2-й групі перфорацій носової 
перетинки не виявлено в жодного пацієнта. 

При аналізі наявності синехій в носо-
вих ходах останні розподілялись по локалі-
зації. Виділяли синехії середніх носових 
ходів та тотальні синехії загального носово-
го ходу, які значно утруднювали носове 
дихання. Наявність синехій була зумовлена 
як травматичним пошкодженням слизової 
оболонки, так і відсутністю адекватного 
післяопераційного догляду за порожниною 
носа. Через 3 міс. після хірургічного втру-
чання в 2-й групі спостерігалась статистич-
но достовірно менша кількість пацієнтів з 
наявністю синехій порівняно з пацієнтами 
обох підгруп 1-ї групи (рис. 9). Така ж тен-
денція зберігалась і через 6 та 12 міс. спо-
стереження (рис. 10, 11). 
 

 
 
Рис. 9. Наявність синехій носових ходів у пацієн-

тів обох груп через 3 міс. після хірургічного лікування. 

 
 
Рис. 10. Наявність синехій носових ходів у паціє-

нтів через 6 міс. після хірургічного лікування. 
 

 
 

Рис. 11. Наявність синехій носових ходів у паці-
єнтів через 12 міс. після хірургічного лікування. 

 
Деяким пацієнтам було проведено ро-

зсічення синехій в післяопераційному пері-
оді. 

Об’єктивну оцінку носового дихання 
проводили за допомогою чотирьохфазної 
акустичної риноманометрії. Вимірювались 
показники потоку повітря на вдиху справа 
(FIR) та зліва (FIL), на видиху справа та 
зліва (FER та FEL, відповідно), а також ре-
зистентності (опору) на вдиху та видиху 
справа та зліва (RIR, RIL та RER, REL) (рис. 
12-17). 

З даних, представлених на рис. 12, ви-
дно, що у пацієнтів 2-ї групи отримано дос-
товірно кращі показники швидкості повітря 
на вдиху та видиху з обох сторін, у порів-
нянні з показниками пацієнтів 1-ї групи 
(р<0,05). 

Як видно з даних, представлених на 
рис. 13, у обстежених 2-ї групи спостеріга-
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ється достовірно менший опір потоку повіт-
ря у порівнянні з показниками, отриманими 
у пацієнтів 1-ї групи. Між підгрупами обох 
груп достовірної різниці не виявлено. 
 

 
 

 
Рис. 12. Показники повітря на вдиху і видиху у 

обстежених хворих через 3 міс. після хірургічного втру-
чання. 

 

 
 
 
Рис. 13. Показники резистентності внутрішньо-

носових структур потоку повітря у пацієнтів обох груп 
через 3 міс. після хірургічного втручання. 
 

 
Через 6 міс. після хірургічного втру-

чання відмічається покращення показників 
потоку повітря у пацієнтів обох підгруп 1-ї 

групи. Але достовірно кращими залиша-
ються показники пацієнтів підгрупи 2В 
(р<0,05) (рис. 14). 

Показники резистентності внутріш-
ньоносових структур потоку повітря у паці-
єнтів 1-ї групи через 6 міс. так само покра-
щились, проте найвища середня резистент-
ність (опір) залишалась у пацієнтів підгрупи 
1А (рис. 15). 
 

 
Рис. 14. Показники потоку повітря у пацієнтів 

обох груп через 6 міс. після хірургічного втручання. 
 

 
 

Рис. 15. Показники резистентності внутрішньо-
носових структур потоку повітря у пацієнтів обох груп 
через 6 міс. після хірургічного втручання. 

 
Схожа картина показників стану но-

сового дихання відмічається і через 12 міс. 
після хірургічного втручання. Найвищі по-
казники потоку повітря та найменша опір-
ність спостерігалися у пацієнтів підгрупи 
2В. 
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Рис. 16. Показники потоку повітря у пацієн-
тів обох груп через 12 міс. після хірургічного втру-
чання. 

 
 
Рис. 17. Показники резистентності внутрішньо-

носових структур потоку повітря у пацієнтів обох груп 
через 12 міс. після хірургічного втручання. 

 
 
 
 
Висновки 
 
1. Формування хірургічних коридорів 

при ендоскопічній хірургії основи черепа та 
селярно-хіазмальної ділянки впливає на 
перебіг пізнього післяопераційного періоду 
у пацієнтів, яким проводилося видалення 
доброякісних новоутворень селярної ділян-
ки. 

2. Збереження внутрішньоносових 
структур і слизової оболонки порожнини 
носа та сфеноетмоїдального закутку під час 
назальної фази ендоскопічного транссфено-
їдального видалення пухлин селярно-
хіазмальної ділянки сприяє: 

- утворенню меншої кількості кірок в 
носових ходах, навіть у тих пацієнтів, у 

яких під час хірургічного втручання мало 
місце взяття назосептального клаптя 

- меншій кількості синуситів різної 
локалізації в зв'язку зі збереженням слизо-
вої оболонки порожнини носа, а також ме-
ншому травмуванням останньої; 

- швидшому відновленню слизової 
оболонки порожнини носа та зниженню 
випадків її незворотніх атрофічних змін;  

- меншому пошкодженню внутріш-
ньоносових структур та, відповідно, мен-
шому утворенню синехій; 

- збереженню функції носового ди-
хання (а в деяких випадках і її покращенню 
– у пацієнтів, яким одним з етапів хірургіч-
ного втручання застосовувалася септоплас-
тика). 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПОЗДНЕГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА  
У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ  
СЕЛЯРНО-ХИАЗМАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ И КАВЕРНОЗНОГО СИНУСА 

Заболотная Д.Д., Цвиринько И.Р. (Киев) 

А н н о т а ц и я  

Трансназальные транссфеноидальные эндоскопические доступы к турецкому седлу и расширенные 
эндоназальные доступы к основанию черепа – хирургические методики, которые получили широкое раз-
витие в последнее десятилетие. По данным литературных источников, в последнее время все больше вни-
мания уделяется изучению течения послеоперационного периода у пациентов, которым проводились дан-
ные хирургические вмешательства. Среди распространенных осложнений – не только носовые кровотече-
ния и ринорея, а также сфеноидит, атрофический ринит, расстройства обоняния, перфорация носовой 
перегородки и синехии полости носа. Однако частота возникновения осложнений, симптомы и способы 
устранения или лечения различных назальных осложнений изучены недостаточно. 

Цель исследования: изучить течение позднего послеоперационного периода у пациентов с добро-
качественными новообразованиями селярно-хиазмального участка после различных способов доступа к 
основной пазухе при хирургическом лечении данной патологии. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cheng%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28403108
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xue%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28403108
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20TY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28403108
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ji%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28403108
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ji%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28403108
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28403108
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20ZY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28403108
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xu%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28403108
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hang%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28403108
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hang%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28403108
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20XF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28403108
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5403105/
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Материалы и методы: В исследование были включены пациенты, которым предварительно про-
водилось эндоскопическое эндоназальное удаление доброкачественных новообразований селярно-
хиазмальной области. В зависимости от методики выполнения доступа к клиновидной пазухе, пациенты 
были подразделены на 2 группы. 1-ю группу составили 45 больных, хирургическое лечение которых про-
водилось по общепринятой методике доступа к селярно-хиазмальной области с резекцией слизистой обо-
лочки сфеноетмоидального угла и внутриносовых структур. Пациентам, которые были включены во 2-ю 
группу (64 человека) доступ к основной пазухе осуществлялся по запатентованной нами методике. Паци-
енты обеих групп, в свою очередь, были подразделены на 2 подгруппы. Подгруппы 1А и 2А включали 
больных, которым во время проведения хирургического вмешательства проводилась пластика дефекта с 
помощью назосептального лоскута. В подгруппы 1В и 2В вошли пациенты, у которых во взятии назосеп-
тального лоскута не было необходимости. 

Результаты исследования: Эффективность применения предложенного способа доступа к селяр-
ной области оценивалась в динамике через 3, 6 и 12 мес. после хирургического вмешательства. Оценива-
лись объективные признаки – наличие корок в полости носа, истончение и атрофические изменения сли-
зистой оболочки полости носа, наличие перфорации носовой перегородки. Отмечали наличие гипертро-
фических изменений носовых раковин, наличие выделений из полости носа и их характер. По данным 
жалоб пациентов, анамнеза и контрольных снимков магниторезонансной томографии или мультиспираль-
ной компьютерной томографии оценивалось наличие этмоидита, верхнечелюстных синуситов, фронтита и 
сфеноидита. Также проводилась объективная оценка носового дыхания с помощью четырехфазной объек-
тивной риноманометрии. Показано, что у пациентов 2-й группы выявлялось статистически достоверно 
меньшее количество корок в полости носа, атрофических изменений слизистой оболочки, синуситов раз-
личной локализации, перфораций носовой перегородки, синехий носовых ходов, также у них были досто-
верно лучшими показатели носового дыхания. 

Ключевые слова: селярно-хиазмальная область, опухоли, хирургическое лечение, слизистая обо-
лочка полости носа, риноманометрия. 
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A b s t r a c t  
Transnasal transsfenoidal endoscopic approaches to the sella turcica and extended endonasal approaches to 

the skull base are surgical techniques that have been widely developed over the last decade. Recently, according to 
literature, more and more attention is paid to the study of the postoperative period course in patients who under-
went surgical intervention. Among the common complications are not only nasal bleeding and rhinorrhea, but also 
sphenoiditis, atrophic rhinitis, ulcer disorder, perforation of the nasal septum, and synechiae of the nose. However, 
the incidence, symptoms, and ways of eliminating or treating various nasal complications have not yet been ade-
quately studied. 

The purpose of the study: to study the late postoperative period course in patients with benign neoplasms of 
the sellar area after the application of various methods of approach to the sphenoid sinus in the surgical treatment 
of this pathology. 

Materials and methods: The study included patients who had undergone endoscopic endonasal removing 
of benign neoplasms of the sellar area. Depending on the technique of approach to the cervical sinuses, they were 
divided into 2 groups. The first group consisted of 45 patients, surgical treatment of which was carried out in 
accordance with the generally accepted method of access to the sellar area with resection of the sphenoethmoid 
recess mucosa and nasal structures. 

Patients who were included in the 2nd group (64 persons) were given a method of access to the sphenoid 
sinus according to the method patented by us. Patients in both groups were divided into 2 subgroups. Subgroups 
1A and 2A included patients who had plastic defects with a nasoseptal flap during surgical intervention. Sub-
groups 1B and 2B included patients who did not need taking of a nasoseptal flap. 

Results: The effectiveness of the proposed method of approach to the sellar area was evaluated during the 
follow up in 3, 6 and 12 months after surgical intervention. During the observation, objective evidence was as-
sessed – the presence of crust in the nasal cavity, thinning and atrophic changes of the nasal cavity mucosa, the 
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presence of the nasal septum perforation. Noticed the presence of hypertrophic changes of the nasal turbinate, the 
presence of discharge from the nasal cavity and their character. According to the complaints, anamnesis and con-
trol images of the magnetic resonance imaging or multispiral computed tomography, the presence of ethmoiditis, 
maxillary sinusitis, frontitis and sphenoiditis was assessed. An objective assessment of nasal breathing was also 
carried out using four-phase objective rhinomatometry. It was shown that in patients of the 2nd group there were 
significantly less crusts, atrophic changes of the nasal mucosa, sinusitis of different localisation, septum perfora-
tions, synechiae, and also better indices of nasal breathing. 

Conclusions: Preservation of intranasal structures and mucosa of the nasal cavity and sphenoethmoidal re-
cess during the nasal phase of endoscopic transsfenoidal removing of the sellar tumors contributes to: faster re-
covery of the nasal mucosa; a lower number of inflammatory lesions of the sinuses and preservation of nasal 
breathing. 

Key words: sellar area, cavernous sinus, tumors, surgical treatment, mucous membrane of the nasal cavity, 
rhinomanometry. 


