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Відомий патолог І.В. Давидовський [1] 
хворобу називав також життям, а саме – при-
стосуванням до особливих умов існування, 
надаючи при цьому вазомоторній функції 
чи не найважливіше значення серед усіх ре-
акцій організму. Відома роль ангіогенезу в 
формуванні носових поліпів в одних дослі-
дженнях характеризує початок їх розвитку 
[2], в інших – завершальну фазу таких утво-
рень [3]. 

Аналіз багаторічних морфологічних 
досліджень патологічного матеріалу верх-
ньощелепних пазух кількох сотень хворих 
дозволив нам визначити, що кровоносні су-
дини (від капілярів до артерій) відіграють 
основну формоутворюючу функцію в рості 
поліпів. В 90% випадків із означеною клі-
ніцистами нозологією “кіста верхньоще-
лепних пазух” нами гістологічно виявлено 
судинні поліпи з характерною гістоархітек-
тонікою. Використання терміну “кіста“ ба-
зується, на наш погляд, на некоректних тлу-
маченнях п’ятдесятирічної давнини гісто-
логічних досліджень та рентгенограм [4] і 
навіть трактовки даних сучасної комп’ютер-
ної томографії цієї патології. Нами показано 
також, що так звана “міцетома” верхньоще-
лепних пазух є проявом дистрофічного вап-
нування крововиливів в судинних поліпах, а 
не відкладанням солей кальцію при грибко-
вій інвазії, як вважають деякі автори [5, 6]. 
При гістологічних та бактеріологічних до-
слідженнях таких “міцетом” Ю.В. Мітін зі 

співавторами [7] також не виявили інвазії мі-
целію гриба в слизову оболонку порожнини 
носа, що корелює з нашими даними.

Матеріали та методи досліджень
Роботу виконано при мікроскопії 

(Olympus BX 43) серійних гістопрепаратів, 
пофарбованих гематоксиліном та еозином за 
ван-Гізоном, та нітратом срібла для виявлен-
ня кальцію. досліджувався весь операційний 
матеріал верхньощелепних пазух 210 хворих 
із клінічним діагнозом “кіста верхньощелеп-
них пазух”.

Результати досліджень
В 90% операційного матеріалу, озна-

ченого клініцистами, з урахуванням даних 
комп’ютерної томографії, як кісти верхньо-
щелепних пазух, нами виявлено судинні 
поліпи, які мають характерну складчасту 
хвилеподібну поверхню (рис. 1), вкриту ци-
ліндричним нормальним епітелієм (рис. 2), 
гіперплазованим (рис. 3) або дистрофічно 
зміненим (рис. 4), що зумовлено станом при-
леглої сполучної тканини. В ділянках з вира-
женою проліферацією кровоносних капіля-
рів, які служать джерелом росту поліпів, епі-
телій гіперплазований (рис. 3). При його ен-
дофітному рості (рис. 5) в деяких випадках 
це служить початком розвитку інвертованих 
папілом. При набряку та гіалінозі сполучної 
тканини епітелій зазнає дистрофічних змін 
(рис. 4) та атрофії. Поліпозні розростання 
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утворюють різноманітні конфігурації (рис. 
6) та, вростаючи один в одне, формують 
структури типу “поліп в поліпі” та, зроста-
ючись між собою, утворюють псевдокісти 
(рис. 7). В поодиноких випадках, менш ніж 
в 1% наших спостережень, в верхньощелеп-
них пазухах при хронічному запаленні дійс-
но формуються ретенційні кісти слизистих 
залоз, які, на відміну від судинних поліпів, 
мають тільки внутрішню вистілку з призма-
тичного епітелію (рис. 8).

Судинні поліпи верхньощелепних па-
зух зустрічаються у всіх вікових групах і 
в поодиноких випадках – в дитячому віці 
(рис. 9.). Характерною ознакою всіх поліпів 
є крововиливи (рис. 1, 6, 9), в яких в бага-
тьох випадках з часом відбувається дистро-
фічне вапнування, оскільки в крові містить-
ся кальцій (рис. 10, 11). В наших досліджен-
нях відкладання кальцію в тканинах поліпів 
виявлялось методом Косса з використанням 
нітрату срібла (рис. 12).

Рис. 3. Гіперплазований циліндричний епітелій, 
проліферація кровоносних капілярів. Гематоксилін 
та еозин. х100.

Рис. 4. Вакуольна дистрофія епітелію, гіаліноз при-
леглої сполучної тканини. Гематоксилін та еозин. 
х100.

Рис. 1. Складчаста, хвилеподібна структура 
поліпу. Гематоксилін та еозин. х100.

Рис. 2. Поверхня вкрита незміненим циліндричним 
епітелієм. Гематоксилін та еозин. х100.
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Рис. 5. Початок росту інвертованої папіломи. Гема-
токсилін та еозин. х100.

Рис. 6. Поліпозні розростання із крововиливами. 
Гематоксилін та еозин. х100.

Рис. 7. Розростання типу поліп в поліпі. Гематокси-
лін та еозин. х100.

Рис. 8. Ретенційна кіста при хронічному запаленні. 
Гематоксилін та еозин. х100.

Рис. 9. Судинний поліп верхньо-щелепної пазухи із 
крововиливом. Хлопчик, 13 років. Гематоксилін та 
еозин. х100

Рис. 10. Крововилив із частковим вапнуванням, 
фрагмент поліпу. Гематоксилін та еозин. х100.
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Обговорення

Морфологічний аналіз операційного 
матеріалу верхньощелепних пазух 210 хво-
рих із клінічним діагнозом “кіста верхньо-
щелепних пазух” свідчить, що структура 
досліджуваних утворень складається з еле-
ментів, які характерні для судинних поліпів, 
а не кістозних утворень. Гістохімічне дослі-
дження згустків крові поліпів свідчить, що 
спостерігається їх дистрофічне вапнування, 
оскільки в крові міститься кальцій. Всі ви-
падки з такими морфологічними ознаками 

клінічно характеризувались як “міцетома”, 
що не підтвердилось нашими досліджен-
нями. На наш погляд, клінічні поняття “мі-
цетома“ та “кіста“ верхньощелепних пазух 
є проявом єдиного патологічного процесу 
формування судинних поліпів цієї локалі-
зації з процесом вапнування крововиливів, 
характерних для таких поліпів. Останнє, на 
нашу думку, може спростувати погляди дея-
ких авторів [6, 9] щодо травматичного впли-
ву пломбування зубів в утворенні так званих 
“міцетом” верхньощелепних пазух.
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Рис. 11. Процес вапнування. Еритроцити жовтого 
кольору. Гематоксилін та еозин. х200. 

Рис. 12. Згусток крові в поліпі із відкладенням Са 
(чорного кольору). Фарбування нітратом срібла. 
х200.
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