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Рабдоміома – це мезенхімальна доб-
роякісна пухлина, яка виникає в поперечно-
смугастих м'язах, але зустрічається рідше, 
ніж її злоякісний варіант – рабдоміосарко-
ма, на відміну від інших пухлин м'яких тка-
нин, для яких доброякісні новоутворення є 
частішими, ніж злоякісні форми [3, 10]. То-
пографічно можуть бути виділені кардіальні 
та екстракардіальні типи рабдоміоми. За 
іншою класифікацією, рабдоміома розподі-
ляється на неопластичну рабдоміому та ге-
мартому. Неопластична форма, в свою чер-
гу, розподіляється на дорослий тип, рабдо-
міома плода і генітальний тип. Гемартоми 
розподіляться на серцеву рабдоміому і раб-
доміоматозні мезенхімальні гемартоми шкі-
ри [1, 4, 6, 8]. Обидві форми є досить рідкі-
сними захворюваннями, рабдоміоми стано-
влять лише 2% від всіх пухлин поперечно-
смугастих м'язів. Всього було приблизно 
150 публікацій, вони представляють пере-
важно клінічні випадки [11]. 

Рабдоміома дорослого типу зустріча-
ється у 3-5 разів частіше у осіб чоловічої 
статі (3:1 – співвідношення чоловіків і жі-
нок) переважно старшого віку. Біля 80-90% 
таких пацієнтів мають вік понад 40 років 
(середній вік – 55-60 років, зустрічаються у 
людей віком від 15 міс до 82 років) [2, 9]. 
Найчастішою локалізацією рабдоміоми до-
рослих є голова і шия. РД переважно росте 
у вигляді одинокого вузла (близько 70%), 
приблизно в 25% випадків в одній топогра-
фічній ділянці може буде кілька вузлів, а в 
5% – мультитопографічне ураження [4, 8]. 

Етіологія і патогенез РД мало вивчені. 
Через її типову локалізацію в ділянці шиї 
було висловлено припущення, що ця пух-

лина виникає з (бронхіальної) зябрової мус-
кулатури [4, 8]. Можливими причинами 
розвитку рабдоміоми може бути вплив не-
сприятливих екологічних факторів, дисгор-
мональні біохімічні зміни в організмі. 

РД представляє собою вузол, який ін-
коли досягає 10-15 см в діаметрі, твердо 
еластичної консистенції, рухомий, добре 
обмежений, має виражену капсулу, інколи 
може мати форму інфільтрату. Імуногісто-
хімічні дослідження показують,що ця пух-
лина є дозрілим новоутворенням клональ-
ного походження. Гістопатологічно РД міс-
тить великі, щільно прилягаючі  групи полі-
гональних клітин зі світлорожевою чи інте-
нсивно еозинофільною цитоплазмою і од-
ним або більше округлим чи овальним яд-
ром, інколи з вираженим ядерцем. Цитопла-
зма багата на глікоген, часто з утворенням 
вакуолей і формуванням характерних паву-
коподібних клітин. Паличкоподібні криста-
ли можуть виявлятись в цитоплазмі. Попе-
речна смугастість зустрічається рідко. Мі-
този і некрози відсутні. Досліджуючи цито-
генетичну характеристику, Gibas і Miettinen 
[5] повідомили про випадок парафарингеа-
льної рецидивної РД, виявлено взаємні тра-
нслокації хромосом 15 і 17 та аномалії хро-
мосоми 10. 

Пухлина переважно має безсимптом-
ний перебіг, росте роками, не викликаючи 
ніяких розладів, і виявляється випадково. 
Інколи вона може стискати або відтискати 
язик, перекривати глотку. Відтак, пацієнт 
може мати охриплість голосу, утруднене 
дихання і утруднене ковтання. У зв’язку з 
частими локальними рецидивами (до 42%) 
важливим є повне її усунення [4-8, 12]. Ці-



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2012   75 

кавим є те, що в літературі не описано ви-
падків малігнізації. 

Фетальна рабдоміома (ФР) зустріча-
ється в 40% від усіх рабдоміом. Дві третини 
таких новоутворень виникають в м’язах 
обличчя, перед- та позадувушних ділянках, 
шиї і зоні навколо орбіти, одна третина – в 
м’язах носової і ротової частини глотки, а 
також гортані. Інші локалізації зустрічають-
ся рідко. ФР не є ранньою стадією, з якої 
виникає РД, але вона може розвинутись в 
рабдоміосаркому [3, 10]. Фетальна рабдомі-
ома зустрічається в 2-3 рази частіше у осіб 
чоловічої статі віком до 65 років; половині 
пацієнтів на час діагностики було біля 15 
років [2, 9]. 

Макроскопічно пухлина – м’який ву-
зол діаметром 1-12 см, має чіткі межі. Но-
воутворення в 25 % випадків має приро-
джений характер, 15 % спостережень відно-
сяться до новонароджених, а 45 % – до осіб 
віком понад 15 років. Відмічається поєд-
нання множинної фетальної рабдоміома з 
мультицентричним базально-клітиним ра-
ком шкіри та аномаліями скелету. У 5 % 
хворих пухлина схильна рецидивувати. Гіс-
топатологічно ФР складається з великої або 
помірної кількості незрілих клітин з малою 
кількістю цитоплазми і округлим або дещо 
витягнутим ядром з або без ядерця. Можуть 
визначатись клітини з еозинофільною цито-
плазмою, часом з поперечною смугастістю. 
Мітози, некрози, поліморфізм ядер нехарак-
терні [4, 8].  

Генітальна рабдоміома – дольчастий, 
твердий, поліпоподібний вузол діаметром 
не більше 3 см, росте в стінці піхви або тка-
нини вульви. Така пухлина складається з 
довільно розташованих  поперечно-
смугастих клітин скелетної мускулатури, 
які лежать у фіброзній або міксоїдній стро-
мі. 

Кардіальні рабдоміоми діагностують-
ся переважно в ранньому дитячому віці (в 
більшості випадків у хлопчиків від наро-
дження до 3-річного віку) і часто пов'язані з 
природженими аномаліями як tuberous 
sclerosis. 

Представляємо випадок рабдоміоми 
парафарингеального простору. 

Пацієнтка Б., 1999 р. н., вважала себе 
хворою з лютого 2010 р., коли вперше звер-

нулася до лікарської амбулаторії зі скарга-
ми на першіння в горлі та припухлість на 
шиї зліва. З анамнезу відомо, що вона хво-
ріла тиждень. Об`єктивно при орофаринго-
скопії було виявлено, що слизова оболонка  
ротової частини глотки злегка гіперемована, 
піднебінні мигдалики – гіпертрофовані. При 
пальпації на шиї зліва виявлено збільшений 
лімфовузол, рухомий, не болючий. Заг. ан. 
крові від 25.02.10 р.: ер. – 3,8*1012/л , Hb – 
133,3 г/л, КП – 1,0, л. – 7,2*109/л, ШОЕ – 8 
мм/год. Поставлено діагноз: шийний лімфа-
деніт, гіпертрофія піднебінних мигдаликів. 
Призначено лікування. 03.03.10 р. хвора 
проконсультована інфекціоністом: даних за 
гостру інфекційну патологію не виявлено. 
Направлена на консультацію до дитячого 
гематолога у Львівську обласну дитячу спе-
ціалізовану лікарню проблем Чорнобиля. 
Заг. ан. крові від 04.03.10 р.:  ер. – 
3,98*1012/л, Hb – 114 г/л, л. – 5,6*109/л, 
тромб. – 178*109/л. Дані діагностичної уль-
трасонографії від 04.03.10 р.: зліва в підще-
лепно-шийній ділянці візуалізується гіпое-
хогенне, не однорідної структури тканинне 
утворення розміром 45 х 42 мм, з множин-
ними гіперехогенними включеннями, що 
дають акустичну тінь (кальцифікати), стру-
ктурно подібне до лімфовузла. 17.03.10 р. 
повторна ультасонографія: зліва в підщеле-
пно-шийній ділянці візуалізується гіпоехо-
генне, не однорідної структури тканинне 
утворення розміром 43*39 мм, з множин-
ними гіперехогенними включеннями (каль-
цифікати), структурно подібне до лімфовуз-
ла. Виявляються дрібні шийні ізоехогенні 
лімфовузли розміром до 6-8 мм. Над-, підк-
лючичні, аксилярні лімфовузли не візуалі-
зуються. Тоді ж проведена тконсультація 
ЛОР. Виставлено д-з: Хронічний декомпен-
сований тонзиліт. Перитонзиліт зліва? Реак-
тивна? підщелепна лівобічна лімфаденопа-
тія. Призначено лікування. Направлено на 
ЕхоКГ та рентгенографію ОГК. Рентгеног-
рафічне дослідження від 17.03.10 р.: легене-
ві поля – без патологічних тіней, із збагаче-
ним судинним малюнком, корені – структу-
рні, діафрагма – чітка, синуси – вільні. 
ЕхоКГ від 24.03.10 р.: камери серця не роз-
ширені, структура і функція клапанів не 
змінені. Скоротливість міокарда добра. Де-
фектів перегородок не виявлено. УЗД шиї 



76                                                                              Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2012 

від 02.11.11 р. в ОДКЛ м. Івано-Франківськ: 
по ходу кивального м`яза справа є множин-
ні лімфовузли, 6-8 мм, найбільший - 16 мм. 
Знижена ехогенність. Зліва в привушній 
ділянці візуалізується значно збільшена 
слинна залоза 61*41*31 мм, гетерогенна, з 
множинними кальцифікатами. Поряд роз-
ташовані дрібні лімфовузли 6-8-12 мм. В 
підщелепних ділянках – дрібні лімфовузли, 
6-8 мм. 02.11.11 р. хвора поступила в інфек-
ційне відділення ЖЦРЛ зі скаргами на пе-
кучий біль в горлі, утруднене ковтання, під-
вищення температури тіла до 380С, загальну 
слабкість. Об`єктивно при орофарингоско-
пії мигдалики були збільшені, гіперемовані, 
у фолікулах - гнійний вміст. Наявна припу-
хлість шиї зліва. При пальпації в підщелеп-
ній ділянці – збільшені лімфовузли. Заг. ан. 
крові: ер. – 3,8*1012/л , Hb – 124 г/л, л. – 
6,4*109/л, ШОЕ – 22 мм/год. Виставлено д-
з: Фолікулярна ангіна. Лівобічний підщеле-
пний лімфаденіт. Проведено адекватне лі-
кування. В задовільному стані 10.11.11 р. 
пацієнтку виписано.  

22.11.11 р. обстежувана поступила в 
ЛОР-відділ ЛОКЛ зі скаргами на пухлино-
подібне утворення на шиї зліва, 4х2 см. 
Об`єктивно: носове дихання – вільне, сли-
зова оболонка порожнини носа – рожева, 
перегородка в серединному положенні. Ми-
гдалики – ІІ ст., без патологічного вмісту, 
лівий піднебінний мигдалик відтиснутий до 
серединної лінії. На шиї зліва в підщелепній 
ділянці пальпується збільшений лімфову-
зол, щільної консистенції, округлої форми, 
рухомий, не спаяний зі шкірою, розміром 4  
на 2 см. При глибинній пальпації на рівні 
біфуркації загальної сонної артерії виявля-
ється незвична щільність, контурувати її 
пальпаторно не вдавалось. При бімануаль-
ному обстеженні через рот та шию визнача-
ється однорідна, щільна, нерухома маса. 
Інших патологічних змін на шиї пальпатор-
но не виявлено. Проведено обстеження. Заг. 
ан. крові: ер. – 4.03*1012/л, гемоглобін – 112 
г/л, л. – 6,3*109/л, тромбоцити – 226*109/л, 
лейкоформула (пал. – 6, сегм. – 54, лімф. – 
30, еоз. – 4, мон. – 6), ШОЕ – 27 мм/год. 
Біохімія крові: глюкоза – 4,1 ммоль/л, заг. 
білок – 84 г/л, калій – 4,5 ммоль/л, натрій -1 
38 ммоль/л, білірубін заг. – 16,8 мкмоль/л, 
якісна реакція – непряма, резус-фактор – (+) 

позит., група крові – А (ІІ). УЗД шиї: зліва в 
підщелепній ділянці, прилягаючи до слин-
них залоз, визначається збільшений лімфо-
вузол, 46x42 мм, неоднорідний, з кальцина-
тами, з наявним кровоплином. Ультразву-
кові ознаки збільшеного лімфовузла підще-
лепної ділянки. Рентгенографічне дослі-
дження: легеневі поля – без інфільтратив-
них тіней. Корені - щільні, тяжисті, синуси - 
вільні, склепіння діафрагми підтягнуто пле-
вральними спайками. Ознаки хронічного 
бронхіту. МРТ м`яких тканин шиї від 
23.11.11 р. (рис. 1, 2, 3): у м’яких тканинах 
підщелепної ділянки зліва візуалізується 
гіперінтенсивне в Т2, ізоінтенсивне в Т1 ре-
жимі негомогенне утворення з чіткими кон-
турами, максимальними розмірами 
65х45x35 мм. Верхня межа утворення зна-
ходиться під основою черепа, медіально 
поширюється до крилоподібних м’язів, 
щільно до них прилягає, деформує бокову 
стінку носової та ротової частини глотки і 
зміщує лівий піднебінний мигдалик. Диста-
льна межа утворення – на рівні біфуркації  
загальної сонної артерії (на рівні верхньої 
замикаючої пластинки С3). Внутрішня сон-
на артерія та яремні вена зміщені назад, без 
ознак інвазії, верхньощелепні артерія та 
вена, занижньощелепна вена зміщені назов-
ні. Відмічається збільшення шийних лімфо-
вузлів не виявлено. Збільшення розмірів 
піднебінних мигдаликів. Висновок: об’ємне 
кистоподібне утворення парафарингеально-
го простору зліва. Виставлено попередній 
діагноз: пухлина лівого парафарингеального 
простору. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 
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Рис. 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3 
 
Пацієнтці та її родичам було запропо-

новано хірургічне втручання по усуненню 
пухлини лівого парафарингеального прос-
тору, на що вони дали згоду. 24.11.11р. про-
ведено операцію по видаленню пухлини 
лівого парафарингеального простору під 
загальним знеболенням. Після введеня в 
інтубаційний наркоз зроблено розріз під 
лівою половиною нижньої щелепи і вздовж 
верхньої половини лівого кивального м’яза. 
Гостро і тупо виділено загальну сонну арте-
рію, її біфуркацію і гілки, які виявилися 
розпластаними на підлеглій гладкостінній 
поверхні. По ходу виділення судин видале-
но два збільшених лімфовузли до 3 см по 
довжині. Змобілізовано, перев’язано і відсі-

чено всі гілки зовнішньої сонної артерії, 
відсунуто сонні артерії назад і назовні. Гос-
тро і тупо по поверхні плюс тканини відді-
лено її від хребта і до основи черепа, глотки 
і видалено. Під’язиковий нерв розтягнутий, 
візуально не ушкоджений (рис. 4). Гемостаз 
з перев’язкою і коагуляцією судин. Марлеві 
дренажі до основи черепа. Пошарові шви на 
рану. Пов’язка.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6 
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Макроскопічно: пухлина щільної кон-
систенції, блідо-рожевого кольору, яйцепо-
дібної форми, 7х5х5 см (рис. 5). На розрізі 
визначається тоненька капсула, тканина 
желатиноподібна (як стигла сливка), жовту-
вато-рожевого кольору (рис. 6). Патогісто-
логічне заключення від 28.11.11 р. 
№2772к/11. Макроскопічно: вузол в капсулі 
розміром 6х4 см, на розрізі – жовтуватого 
кольору. Мікроскоічно: пухлина складаєть-
ся з великих клітин з еозинофільною цито-
плазмою, пучків витягнутих міоцитів і діля-
нок міксоматозу (рис. 7). Діагноз: рабдомі-
ома. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рис. 7.  Група великих полігональних клітин 

зі світло-рожевою (інтенсивно еозинофільною) 
цитоплазмою і одним або більше округлим або 
овальним ядром та ділянки з міксоматозом і 
незрілими клітинами з малою кількістю цитоплаз-
ми і  дещо витягнутим ядром. Гематоксилін-еозин, 
х400. 

 

 
Післяопераційний період у пацієнтки 

має перебіг без ускладнень. Щоденно про-
водились перев’язки та туалет рани. Рана 
поступово загоювалась. Через тиждень зня-

то шви. Ротова частина глотки набула симе-
тричної форми, язик рухомий в повному 
об’ємі. Після повного загоєння рани 
14.12.11 р. хвору в задовільному стані випи-
сано під амбулаторне спостереження по 
місцю проживання. 

 
Висновки 
1. В даної хворої діагноз пухлини па-

рафарингеального простору був визначений 
2 роки тому. Однак одержані дані інтерпре-
тувалися різними спеціалістами по-різному, 
що призвело до збільшення величини пух-
лини. 

2. Пухлини парафарингеального прос-
тору періодично зустрічаються, однак раб-
доміоми відносяться до рідких захворю-
вань. 

3. Діагностична пункція, яка здається 
логічною, при її настирливому виконанні 
могла б призвести до травми сонної артерії 
(розпластаної по поверхні пухлини) з трагі-
чним кінцем. Тому ми вважаємо, що пунк-
ція пухлин парафаригеального простору є 
дуже ризикованою і не дає достовірних ре-
зультатів. 

4. Морфологічною особливістю нашо-
го спостереження є те, що в пухлині спосте-
рігаються як ділянки, характерні для ДРМ в 
побудовані з груп полігональних клітин зі 
світлорожевою чи інтенсивно еозинофіль-
ною цитоплазмою та одним або більше 
округлим чи овальним ядром, інколи з ви-
раженим ядерцем, так і ділянки, характерні 
для ФРМ, які складаються з  незрілих клі-
тин з малою кількістю цитоплазми і округ-
лим або дещо витягнутим ядром з або без 
ядерця (рис. 7). 
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