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В структурі загальної ЛОР-захворю-
ваності рівень патології носа і навколоносо-
вих пазух невпинно зростає як в абсолютних 
цифрах, так і у відсотках. На сьогодні хворі 
на риносинусит складають близько 40% гос-
піталізованих від числа загальної кількості 
пацієнтів ЛОР-стаціонарів. Зростанню го-
стрих і хронічних захворювань порожнини 
носа і навколоносових пазух сприяють не-
сприятлива екологічна обстановка, збіль-
шення кількості алергічних та респіратор-
них вірусних інфекцій, а також зниження 
місцевого і загального імунітету.

Виникнення риносинуситів обумов-
лено переважно риногенним інфікуванням 
навколоносових пазух через природні співу-
стя, які здійснюють їх аерацію і дренування. 
Пусковим механізмом розвитку гострого ри-
носинуситу, як правило, є вірусна інфекція, 
при якій навколоносові пазухи уражаються 
майже в 90% випадків. При цьому основни-
ми збудниками гострого риносинуситу є рес-
піраторні віруси (риновіруси, аденовіруси, 
коронавіруси) [10, 14]. Нерідко риносинусит 
може призводити до розвитку орбітальних 
та інтракраніальних ускладнень, а основні 
клінічні прояви цього захворювання – утруд-
нення носового дихання, виділення з порож-
нини носа, головний біль – знижують якість 
життя людини. Запалення навколоносових 
пазух погіршує стан нижніх дихальних шля-
хів, шкідливо впливає на серцево-судинну 
систему. 

Термін “риносинусит” достатньо мо-
лодий, він введений в медичний обіг в сере-
дині 90-х років минулого століття фахівця-
ми Американської академії отоларингології, 
хірургії голови та шиї (American Academy 
of Otolaryngology Head and Neck Surgery). 
Ними також були запропоновані визначення, 
перелік основних і другорядних симптомів, 
а також класифікація захворювання [9].

До основних симптомів риносинуситу 
відносяться стійка закладеність носа внаслі-
док набряку слизової оболонки і обструкції 
носових ходів, а також виділення з порож-
нини носа. До числа другорядних симптомів 
відносяться біль або відчуття тиску в ділян-
ці обличчя, зниження або втрата нюху, наяв-
ність гнійно-слизових виділень – переважно 
з середнього носового ходу, наявність носо-
вих поліпів, обструкція носових ходів внас-
лідок набряку слизової оболонки. Також на 
комп'ютерній томограмі виявляються зміни 
слизової оболонки в межах остіомеатально-
го комплексу та навколоносових пазух [3, 
13, 16].

В цілому ж поняття “гострий рино-
синусит” охоплює широкий спектр різних 
нозологічних станів: від банальної гострої 
респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ) до 
тяжкої бактеріальної інфекції навколоносо-
вих пазух. 

Виділяють три ступені тяжкості пере-
бігу риносинуситу:

- легкий, що характеризується закла-
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деністю носа, слизовими або слизово-гній-
ними виділеннями з порожнини носа в бік 
ротової частини глотки, субфебрильною 
температурою тіла, головним болем, слабкі-
стю, гіпосмією, потовщенням слизової обо-
лонки навколоносових синусів до 6 мм на 
комп’ютерній томограмі (КТ);

- для середнього ступеню характерні: 
закладеність носа, гнійні виділення з порож-
нини носа в ротоглотку, температура тіла 
вище 37,5° С, біль і болючість при пальпації 
в проекції синуса, головний біль, загальне 
нездужання, гіпосмія, можлива іррадіація 
болю в зуби, вуха. На КТ є такі ознаки: тов-
щина слизової оболонки понад 6 мм, тоталь-
не затемнення або рівень рідини в 1 або 2 
навколоносових синусах;

- тяжкий ступінь: закладеність носа, 
рясні гнійні виділення з порожнини носа 
в ротоглотку, температура тіла вище 38°С, 
сильна болючість при пальпації в проекції 
синуса, головний біль, аносмія, виражена 
слабкість. На КТ: тотальне затемнення або 
рівень рідини більш ніж в 2 навколоносових 
пазухах; в загальному аналізі крові лейкоци-
тоз, зміщення лейкоцитарної формули вліво, 
прискорення ШОЕ.

При цьому в кожному конкретному 
випадку ступінь тяжкості клінічного пере-
бігу риносинуситу повинна оцінюватись за 
сукупністю найбільш виражених симптомів. 
Наприклад, при підозрі на орбітальні або 
інтракраніальні ускладнення протягом за-
хворювання слід розцінювати як тяжкий, не-
залежно від вираженості інших симптомів.

З 1995 р. існує класифікація риноси-
нуситів, розроблена Американською акаде-
мією оториноларингології, хірургії голови 
і шиї (American Academy of Otolaryngology, 
Head and Neck Surgery), що включає такі 
види риносинуситу:

– гострий (acute) – тривалість до 4 
тижнів;

– гострий рецидивний (recurrent acute) 
– 4 або більше епізодів захворювання на рік, 
тривалість кожного в межах 1-4 тижнів;

– підгострий (subacute) – тривалість 
риносинуситу більше 4 тижнів з повним 
одужанням після ефективної медикаментоз-
ної терапії;

– хронічний (chronic) – тривалість за-
хворювання більше 12 тижнів.

У EPOS 2012 виділено дві форми ри-
носинуситу:

– гострий – тривалість не більше 12 
тижнів;

– хронічний – тривалість більше 12 
тижнів.

У свою чергу, гострий риносинусит 
розподіляють на вірусний, поствірусний та 
бактеріальний, а хронічний – на поліпозний 
і без назальних поліпів.

Беззаперечно можна стверджувати, що 
риносинусит є найбільш поширеним захво-
рюванням ЛОР-органів як у дорослих, так і 
у дітей. При цьому він ніколи не стає почат-
ковою ланкою в ланцюзі патологічних змін і 
частіше розвивається як наслідок ГРВІ [3, 4].

Лікування риносинуситів проводить-
ся згідно протоколів і залежить від ступеню 
тяжкості захворювання, його розповсюдже-
ності, схильності до рецидивування та пере-
ходу до хронічної форми, а також наявності 
загроз виникнення ускладнених форм.

В разі неускладненого перебігу го-
строго риносинуситу в переважній більшо-
сті випадків консервативні методики вирі-
шують питання лікування таких пацієнтів. 
При виникненні ускладнених форм, їх ре-
цидивуючого перебігу, хронізації процесу, 
наявності патологічних змін внутрішньоно-
сових структур, що негативно впливають на 
аеродинаміку порожнини носа, вентиляцію 
та дренаж навколоносових пазух – застосо-
вуються хірургічні лікувальні методики.

З появою і впровадженням малоінва-
зивних функціональних ендоскопічних тех-
нологій в лікування запальних захворювань 
порожнини носа та навколоносових пазух, 
набуттям досвіду в напрямку проведення 
функціональних ендоскопічних синусотомій 
– Functional endoscopic sinus surgery (FESS), 
розроблено показання до застосування хі-
рургічних технологій в їх лікуванні.

Розглянемо основні етапи розвит-
ку ендоназальної ендоскопічної функці-
ональної синусохірургії. Сучасна FESS є 
продуктом паралельного розвитку двох на-
прямків: внутрішньоносової хірургії, історія 
якої почалася ще в XIX столітті, та еволюції 
методик ендоскопічного дослідження по-
рожнини носа та навколоносових пазух, які 
спочатку використовувались виключно в ді-
агностичних цілях. 
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Піонером ендоназальної хірургії верх-
ньощелепної пазухи вважають J. Mikulicz, 
який в 1886 р. вперше описав методику роз-
тину максилярного синусу через середній 
носовий хід. Автор зазначав, що штучне спі-
вустя має тенденцію до облітерації, і потріб-
ні додаткові методики, щоб зберегти його 
прохідність і забезпечити дренаж пазухи.

Подібний метод хірургічного втру-
чання на верхньощелепній пазусі був за-
пропонований в тому ж році Ziem, що ре-
комендував його для здійснення подальших 
промивань пазухи при хронічному гаймори-
ті. З тією ж метою у 1912 р. R. Claoue на-
кладав сполучення з максилярним сину-
сом в нижньому носовому ході. У 1923 р. 
G. Boeninghaus і M. Hajek відзначили пози-
тивні результати в лікуванні гаймориту після 
широкого розтину верхньощелепної пазухи 
через нижній носовий хід з резекцією пере-
днього кінця нижньої носової раковини.

В 1892 році E. Zuckerkandl рекомен-
дував впровадити методику розкриття верх-
ньощелепної пазухи через середній носовий 
хід, але пізніше відмовився від цієї ідеї через 
небезпеку пошкодження орбітальної стінки. 
G. Siebenmann повернувся до цього досту-
пу в 1900 р. Для того, щоб сам пацієнт мав 
можливість промивати оперовану верхньо-
щелепну пазуху, автор проводив резекцію 
передньої частини середньої носової ракови-
ни і перфорував ділянку передньої фонтане-
ли за допомогою мізинця. Трьома роками пі-
зніше A. Onodi (1903) запропонував для цих 
цілей перфоратор. 

Найближче до сучасних методів ендо-
назальної хірургії верхньощелепної пазухи є 
спосіб, описаний G. Killian в 1900 р., котрий 
рекомендував резеціювати гачкоподібний 
відросток ножицями, отримуючи таким чи-
ном доступ до природного співустя синусу.

Уже на початку XX століття почали-
ся дебати про переваги і недоліки двох ос-
новних методів ендоназальних операцій 
на верхньощелепній пазусі. У 1900 р. P. 
McBride стверджував, що сполучення, на-
кладене в нижньому носовому ході, більш 
ефективне при лікуванні хронічного гай-
мориту. E. King рекомендував накладання 
співустя в нижньому носовому ході при гі-
перпластичній формі хронічного гаймориту 
(1935 р.). 

В 1941 р. A. Proetz довів, що коли пазу-
ха розкрита таким чином, що хоча б частина 
вдихуваного повітря потрапляє в її порож-
нину, то діяльність миготливого епітелію 
пригнічується і припиняється через кілька 
хвилин. Цей факт, на думку автора, має зна-
чення для планування хірургічних втручань.

На підставі отриманих багатьма до-
слідниками результатів, були сформульовані 
фундаментальні принципи хірургії навколо-
носових пазух:

- необхідно залишити пазуху функціо-
нуючим механізмом;

- у міру можливості слід залишати не-
займаним природне сполучення;

- слід намагатися розкривати пазухи 
таким чином, щоб струмінь вдихуваного по-
вітря не спрямовувати безпосередньо в їх 
порожнину;

- втручання на переділці носа і носо-
вих раковинах не повинні змінювати напрям 
струменю вдихуваного повітря, щоб він 
спрямовувався до природних отворів навко-
лоносових пазух.

Вагомим аргументом прихильників 
розтину верхньощелепної пазухи через се-
редній носовий хід був механізм природно-
го очищення пазухи. Шляхи транспорту се-
крету миготливим епітелієм були детально 
описані W. Messerklinger (1978). Ним було 
встановлено, що напрямки евакуації секрету 
починаються з дна верхньощелепної пазухи і 
розходяться у вигляді зірки з усіх стінок пазу-
хи, прямуючи в сторону природного співустя. 
A.C. Hilding (1941 р.) показав, що частинки 
вугільного пилу, введені в верхньощелепну 
пазуху, обходять додатковий отвір в нижньо-
му носовому ході. Вони можуть тимчасово 
залишати пазуху і повертатися в неї знову, але 
остаточно евакуюються тільки через природ-
не сполучення в середньому носовому ході 

Деякі ринохірурги при втручанні на 
верхньощелепній пазусі пропонували накла-
дати два співустя: одне в середньому і ще 
одне – в нижньому носовому ході (G. Sluder, 
1922) або накладати один великий бімеа-
тальний отвір шляхом видалення більшої 
частини медіальної стінки пазухи і передніх 
відділів нижньої носової раковини з вида-
ленням зміненої слизової оболонки верх-
ньощелепної пазухи шляхом її кюретажу (К. 
Каспарянц, 1903; L. Rethi, 1903).
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Основні принципи етмоїдектомії, такі 
як об'єднання клітин ґратчастого лабіринту 
в єдину порожнину, необхідність розкриття 
найбільш віддалених клітин, були описані 
M. Halle в 1915 р. H.P. Mosher (1929 р.) за-
пропонував повністю видаляти середню но-
сову раковину, оскільки вважав, що це знач-
но покращує огляд задніх ґратчастих клітин.

Використання ендоскопічних методик 
дозволяє атравматично і, водночас, – інфор-
мативно вивчати характер патологічних змін 
порожнини носа та носової частини глотки і 
проводити хірургічні втручання з мінімаль-
ним порушенням анатомії і функції оперова-
ного органу.

Перше застосування ендоско-
па в ринології було проведено в 1901 р. 
A. Hirschmaim, який використав модифі-
кований цистоскоп для огляду порожнини 
носа, а також верхньощелепні пазухи через 
накладений дрилем отвір в ділянці собачої 
ямки. В 1922 р. W. Spielberg модифікував 
цю методику і запропонував вводити в пазу-
ху ендоскоп через отвір в латеральній стінці 
нижнього носового ходу, зроблений троака-
ром. 

M. Maltz (1925) вперше ввів термін 
“синусоскопія” і розробив ендоскопи з боко-
вою оптикою, які стали прообразом тих, що 
застосовуються і тепер. Однак в наступні 30 
років розвиток оптичної ендоскопії зупинив-
ся, і публікації на цю тему були відсутніми. 

Широке використання методів ендо-
скопічної діагностики та хірургії в рино-
логії почалося в 60-ті роки після розробки 
жорстких оптичних систем Хопкінса. Базу-
ючись на нових технічних можливостях, W. 
Messerklinger (1972) розробив теоретичне 
обґрунтування і фізіологічні концепції дано-
го клінічного методу. В основному його ро-
ботам ми зобов'язані становленням техніки 
ендоскопічної діагностики та ендоскопічної 
хірургії в нинішньому вигляді. Саме завдяки 
W. Messerklinger ендоскопічна ринохірургія 
відкрила нову еру діагностики та лікування 
синуситів та патології внутрішньоносових 
структур [15, 17, 18].

Основні методики FESS. Незважаю-
чи на те, що сьогодні існує безліч варіантів 
ендоназальних ендоскопічних втручань на 
навколоносових пазухах, об’єм яких може 
варіювати від інфундибулотомії до етмо-

їдектомії з фенестрацією верхньо-щелепної, 
лобної та клиноподібної пазух, усі методики 
полісинусотомій можна віднести до трьох 
основних різновидів. Перші два з них – це 
класичні методики W. Messerklinger і М.Е. 
Wigand, а третя група – різні варіанти ощад-
ливих втручань, зокрема з використанням 
шейвера [6].

Ощадливі втручання на навколоно-
сових пазухах вимагають виконання двох 
умов: по-перше – збереження основних ана-
томічних структур з мінімальною шкодою 
для функцій, які вони виконують; по-друге 
– видалення з порожнини носа й навколо-
носових пазух патологічно змінених тканин, 
які можуть стати причиною рецидиву. До-
тримання усіх цих умов у конкретній ситуа-
ції далеко не завжди буває можливим. Якщо 
видалення середньої носової раковини для 
забезпечення доступу до уражених пазух ри-
нохірургами вважається неприпустимим, то 
в питанні про необхідність видалення пато-
логічно зміненої слизової оболонки з ураже-
них синусів думки найчастіше розходяться. 
Положення W. Messerklinger про те, що па-
тологічно змінена слизова оболонка прийде 
в норму після відновлення дренажу й аерації 
ураженого синусу, не завжди підтверджуєть-
ся в клінічній практиці. 

Термін “мінімально інвазивна хі-
рургія” останнім часом придбав широку 
популярність у багатьох хірургічних спе-
ціальностях. Його сенсом є видалення па-
тологічно змінених тканин із мінімальною 
травматизацією оточуючих здорових тканин, 
зберігання функціональних механізмів того 
ж анатомічного утворення, на якому прово-
диться хірургічне втручання. Такий підхід 
дає можливість значно знизити морбідність 
операції й прискорити терміни одужання. 
Прогрес даного підходу до хірургії став 
можливим завдяки розвитку ендоскопічної 
та мікрохірургічної техніки, сьогодні роз-
робці методик втручань, які виконуються 
при безпосередньому візуальному контролі 
із застосуванням відеосистем.

Втручання на передній групі навко-
лоносових пазух можна виконувати як під 
місцевою анестезією, так і під наркозом.

Для проведення втручання під міс-
цевою анестезією за 10-15 хв. до операції 
в середній і верхній носові ходи вводять 
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тампони, змочені 10% розчином лідокаїну 
та 0,18% розчином адреналіну. Після вида-
лення тампонів під контролем ендоскопа 
роблять ін’єкції 1% або 2% розчину лідока-
їну також із додаванням адреналіну в такі 
ділянки:

в місце прикріплення переднього кінця 
середньої носової раковини;

в нижню частину гачкоподібного від-
ростка в місці його прикріплення до лате-
ральної стінки носа;

в площину гачкоподібного відростка, 
посередині між попередніми двома ін’єкці-
ями;

у вільний нижній край середньої носо-
вої раковини в ділянці переднього й задньо-
го кінців.

Загальна кількість розчину анестетика, 
необхідного для інфільтраційної анестезії на 
одній стороні – близько 2-5 мл.

Втручання починають під контролем 
торцевого ендоскопа з ідентифікації задньо-
го краю гачкоподібного відростка. Середню 
носову раковину слід змістити медіально 
до переділки носа. Якщо структури у се-
редньому носовому ході візуалізуються до-
бре, то від медіалізації можна відмовитись. 
Зворотній викусувач вводять у середній но-
совий хід і, розкриваючи його, заводять рі-
жучу губку за вільний край гачкоподібного 
відростка якнайближче до нижньої носової 
раковини, роблять наскрізний розріз гачко-
подібного відростку на всю його довжину в 
напрямку ззаду наперед. В більшості випад-
ківпри цьому візуалізуєтся співустя макси-
лярного синусу.

В подальшому проводять підслизову 
резекцію кісткового остову гачкоподібного 
відростка по верхньому й нижньому краях 
розрізу. Спочатку від нього відсепаровують 
мукоперіост, а потім за допомогою різних 
мікрохірургічних щипців проводять його ре-
зекцію. Утворені верхні та нижні клаптики 
слизової оболонки також видаляють. При 
цьому візуалізується розташований на лате-
ральній стінці інфундібулуму напівканал, по 
якому секрет з верхньощелепної пазухи ева-
куюється в задні відділи середнього носово-
го ходу, а далі – в носоглотку. З використан-
ням кутових ендоскопів (30-45°) знаходять 
природний отвір верхньощелепної пазухи. 
Далі видаляють медіальну стінку ґратчастої 

булли, розкриваючи її порожнину. Подаль-
ший хід втручання визначається конкретною 
клінічною ситуацією. Якщо природний отвір 
має розмір більше 4 мм, то за допомогою ен-
доскопа із бічною оптикою (70°) через нього 
можна оглянути верхньощелепну пазуху та 
евакуювати антральним металевим зондом її 
вміст.

Нерідко верхньощелепна пазуха має 
додатковий один або й декілька отворів, роз-
ташованих за основним. В таких випадках, 
видаливши перемичку між ними, отвори 
об’єднують. Для цього перемичку розсіка-
ють серпоподібним скальпелем або вигну-
тим на 90° тонким пуговчатим гачком, а 
утворені клаптики слизової оболонки вида-
ляють, причому доцільно застосування шей-
веру.

Для ендоназального розтину лобної 
пазухи спочатку за допомогою кутових ви-
кусувачів та шейверу видаляють верхню 
частину гачкоподібного відростка і отриму-
ють доступ до лобної кишені. Щоб виклю-
чити можливість пошкодження ситоподіб-
ної пластинки, ріжуча кромка інструментів 
повинна бути спрямована латерально – на 
10-15° та догори. Потім, повернувши торець 
45° ендоскопа догори, ідентифікують ниж-
ню стінку (дно) клітини agger nasi і кутови-
ми викусувачами розкривають її порожнину.

Варто обов’язково видаляти задню 
стінку клітини agger nasi вигнутою кюрет-
кою, поступово просуваючись догори і лате-
рально. По закінченні цього етапу втручання 
досягається гарний огляд та доступ до лоб-
ної кишені, а також самого лобно-носового 
співустя, розташованого позаду й медіально 
відносно клітини agger nasi.

Співустя зондують за допомогою спе-
ціально вигнутого фронтального пуговчато-
го зонду. Причиною порушення дренажу та 
аерації лобної пазухи може бути набрякла 
слизова оболонка, анатомічні варіанти будо-
ви верхньої частини гачкоподібного відрост-
ка і клітина agger nasi, але не звуження са-
мого кісткового каналу між лобною пазухою 
та порожниною носа. Тому слід, по можли-
вості, уникати кюретажу слизової оболонки 
лобно-носового спів устя або спроб розши-
рити його шляхом видалення переднього 
краю за допомогою бора або кюретки. Цей 
метод не тільки вкрай небезпечний у пла-
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ні пошкодження основи черепа, але й може 
призвести у подальшому до стенозування 
вивідних шляхів лобної пазухи.

У окремих випадках (частіше – при 
необхідності видалення одонтогенних сто-
ронніх тіл) паралельно з ендоназальним роз-
криттям верхньощелепної пазухи, додатково 
проводять мікромаксилотомію.

При вираженому патологічному про-
цесі у максилярному синусі з розповсю-
дженням на оточуючі анатомічні структури 
результати ендоназальної етмоїдотомії з роз-
ширенням співустя пазухи в середньому но-
совому ході не завжди приносять задовільні 
функціональні результати. На це є кілька 
причин. По-перше, при вузькому загальному 
і середньому носовому ході досить склад-
но маніпулювати інструментами у верхньо-
щелепній пазусі. По-друге, для адекватного 
видалення патологічної тканини (ексудату) 
з переднього або латерального відділу сину-
са співустя необхідно розширити до досить 
великих розмірів (близько 1x1,5 см), що не 
завжди є бажаним. По-третє, якісно видали-
ти патологічні утворення із переддверно-ме-
діального кута пазухи при такому доступі 
практично неможливо.

Техніку ендоскопії верхньощелепної 
пазухи, при якій троакар вводиться в синус 
через собачу ямку детально описав W. Draf 
(1978 р.). На сьогодні вона проводиться із 
застосуванням стандартного троакару фірми 
“К. Storz”. Але для більшої візуалізації та за-
безпечення більшого простору для виконан-
ня хірургічних маніпуляцій використовують 
лійки з відповідним троакаром діаметром 
близько 5 мм [7, 12].

Хірургічне втручання проводиться під 
наркозом, але обов’язково попередньо ви-
конується інфільтрація ділянки fossa canina 
розчином анестетика. Троакар встановлю-
ється у fossa canina ближче до орбітальної 
стінки по лінії між 4-м і 5-м зубами, яка про-
ходить паралельно спинці носа. За допомо-
гою ротаційних та обертових рухів троака-
ром перфорують передню стінку максиляр-
ного синусу. Після цього стилет виводиться 
а у отвір уводиться лійка. Кровотеча при 
цьому мінімальна, оскільки краї зроблено-
го отвору щільно притиснуті до лійки. Для 
огляду всіх відділів синусу здійснюється 
ротація і поздовжнє переміщення гільзи. Ге-

морагічне накопичення, патологічний ексу-
дат аспірується, проводиться візуалізація та 
ідентифікація патологічних тканин, які по-
требують видалення. За допомогою щипців 
Блекслі, кюреток, іноді – шейверу – вида-
ляють патологічні утворення. Далі – прово-
диться остаточний огляд пазухи та визнача-
ється функціональний стан природного спі-
вустя. При необхідності (у більшості випад-
ків) проводиться ендоназальне його розши-
рення або інші коригуючі втручання. Уши-
вання рани у переддвер’ї ротової порожнини 
не проводиться – вона гоїться самостійно. 
Після екстраназальної максилотомії з метою 
попередження розвитку підшкірної емфізе-
ми хворому забороняється сякання протя-
гом 5 діб. Набрякові реактивні явища з боку 
м’яких тканин щоки у післяопераційному 
періоді, як правило, незначні, але нерідко в 
ділянці нижнього кута рота з’являється не-
велика гематома, що за тиждень зникає.

В разі, коли ендоскопічна синусото-
мія не поєднувалась із втручанням на ниж-
ніх носових раковинах або переділці носа – 
тампонада порожнини носа не проводиться. 
Крововтрата в ході операції зазвичай незна-
чна, лише в окремих випадках застосовуєть-
ся анемізація слизової оболонки або введен-
ня смужок гемостатичної губки Merocel у 
ділянку середнього носового ходу.

Ендоскопічні функціональні втручан-
ня на передній групі навколоносових пазух 
складаються з таких етапів:

- ретроградна резекція нижньої части-
ни гачкоподібного відростка;

- видалення нижньої, медіальної і за-
дньої стінок ґратчастої булли та клітини 
agger nasi;

- ощадливе, в межах здорових тканин, 
видалення патологічно змінених тканин 
навколо природних отворів верхньощелеп-
ної та лобної пазух, а при наявності додат-
кових отворів верхньощелепної пазухи – їх 
об’єднання.

Втручання на задній групі навколоно-
сових пазух частіше проводять із застосу-
ванням наркозу. Передня та задня групи па-
зух відділені анатомічною межею – базаль-
ною пластинкою середньої носової раковини 
та відрізняються за механізмами евакуації 
секрету. Якщо вміст верхньощелепної та 
лобної пазух, перш ніж потрапити до порож-



Оториноларингологія, №5-6 (3), 2020 103

нини носа, проходить по складній системі 
каналів у передніх відділах ґратчастого ла-
біринту, то природні отвори сфеноїдально-
го синусу та задніх клітин ґратчастої кістки 
відкриваються безпосередньо в порожнину 
носа. Така будова вивідних шляхів полегшує 
техніку хірургічних втручань на цих пазу-
хах, але глибоке їх розташування часто ви-
магає додаткових дій стосовно внутрішньо-
носових структур [7, 10].

Проводять ретельну анемізацію слизо-
вої оболонки порожнини носа щоб забезпе-
чити візуалізацію задніх відділів. Середню 
носову раковину надломлюють і зміщають 
елеватором латерально. У випадку наявно-
сті решітчастої булли, що не дозволяє її змі-
щувати, останню попередньо видаляють. У 
верхній носовий хід вводять торцевий або 
30º ендоскоп та ідентифікують верхню носо-
ву раковину та дренажні отвори задніх клі-
тин ґратчастого лабіринту. У ділянці сфено-
етмоїдальної кишені візуалізують співустя 
клиноподібної пазухи, що розташоване ме-
діально і нижче верхньої носової раковини 
або на рівні заднього її кінця. Дещо більш 
латерально можна візуалізувати отвір за-
дньої клітини решітчастої кістки. 

Ін’єкції анестетика з адреналіном про-
водять субперіостально:

- в середній і задній відділ переділки 
носа на рівні нижнього краю верхньої носо-
вої раковини;

в медіальну стінку верхньої носової 
раковини та латеральну стінку верхнього но-
сового ходу;

- в задній кінець середньої носової ра-
ковини;

- в ділянку верхнього краю хоан.
Природний отвір клиноподібної па-

зухи знаходять за допомогою прямого або 
вигнутого на 15-30° зонду. Розширення при-
родного отвору синусу проводять в разі його 
заповнення патологічним ексудатом.

Із задніми ґратчастими клітинами по-
ступають у такий же спосіб: їх патологічний 
вміст видаляють відсмоктувачем, а природні 
отвори в разі їх обтурації – розширюють ку-
товими викусувачами.

Якщо втручання виконується і на пере-
дній групі навколоносових пазух, то ревізію 
задніх клітин ґратчастого лабіринту можна 
доповнити їх ощадливим розкриттям через 

середній носовий хід. Для цього базаль-
ну пластинку середньої носової раковини 
перфорують, накладаючи отвір діаметром 
близько 5 мм, який є достатнім для введен-
ня ендоскопа або шейвера. Щоб виключити 
можливість пошкодження оточуючих струк-
тур, отвір у базальній пластинці накладають 
як можна нижче і медіальніше, тобто ближче 
до вільного краю середньої носової ракови-
ни. В разі, коли в ході втручання проводить-
ся функціональна корекція переділки носа, 
– накладається ощадна тампонада губкою 
Merocel.

Ендоскопічні функціональні хірургічні 
втручання на задній групі навколоносових 
пазух складаються із наступних основних 
етапів:

- латеропозиція середньої носової ра-
ковини;

- візуалізація співустя сфеноїдального 
синусу та задніх клітин ґратчастого лабірин-
ту;

- видалення патологічного ексудату із 
клиноподібної пазухи та задніх клітин ґрат-
частого лабіринту через їх природні отвори 
та в разі необхідності – їх розширення;

- при операції на передній групі навко-
лоносових пазух – перфорація базальної 
пластинки середньої носової раковини та 
ревізія задніх клітин ґратчастого лабіринту 
через середній носовий хід. 

Післяопераційний період залежить від 
об’єму втручання та особливостей клінічно-
го перебігу раневого процесу. При відсутно-
сті післяопераційних ускладнень пацієнти, 
які перенесли ендоскопічні полісинусото-
мії, виписуються на другу-третю добу після 
втручання. Протягом перших двох тижнів 
після виписки пацієнти повинні відвідувати 
ЛОР-лікаря близько 2 разів на тиждень. Про-
водять туалет порожнини носа, із середньо-
го і верхнього носових ходів видаляють кір-
ки та нальоти фібрину. При огляді оцінюють 
стан репаративних процесів, діаметри розши-
рених отворів навколоносових пазух, наяв-
ність в синусах ексудату, виявляють ділянки 
надлишкового гранулювання, набряку слизо-
вої оболонки, а також контактуючі поверхні, 
між якими можуть утворитись синехії.

При наявності в пазухах слизового, 
слизово-гнійного ексудату або геморагічного 
вмісту показане їх промивання теплим ізото-
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нічним розчином раз у три дні, аж до повного 
очищення оперованих синусів. Цю процеду-
ру виконують через штучні отвори в синусах 
за допомогою спеціально вигнутих канюль. 
Регулярне видалення вмісту сприяє якнайш-
видшій ліквідації післяопераційного набряку 
та запалення в прооперованих синусах.

Хворим варто рекомендувати само-
стійно зрошення порожнини носа різними 
сольовими розчинами. Для більшості паці-
єнтів, що перенесли ендоскопічну полісину-
сотомію, що супроводжувалась назальним 
поліпозом, доцільно застосування топічних 
глюкокортикостероїдів [1, 5, 11]. 

Обґрунтованою є системна антибакте-
ріальна терапія, яку інколи розпочинають ще 
в доопераційному періоді, проводять інтрао-

пераційно і яка триває, залежно від особли-
востей клінічного перебігу, 5-10 діб [2].

Загалом хворі повинні перебувати 
під спостереженням оториноларинголога 
до повного зникнення явищ ексудативного 
запалення та доти, поки не наступить епі-
телізація всіх раньових поверхонь. Набряк 
слизової оболонки синусів може зберігатись 
досить тривалий час, але це не є показан-
ням для продовження інтенсивного спосте-
реження. Успіх любого оперативного втру-
чання залежить не тільки від техніки його 
виконання, але й від правильної підготовки 
хворого до операції, ретельного ведення піс-
ляопераційного періоду, а також сумлінного 
виконання самим пацієнтом даних йому ре-
комендацій.
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