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В статье представлены данные о  современ-
ных методах диагностики и лечения доброкачест-
венных и злокачественных опухолях полости носа 
и параназальных синусов. Приводится классифи-
кация раковых опухолей  по системе ТNM и клас-
сификации доброкачественных опухолей. 
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Доброякісні пухлини. 
Згідно Міжнародній гістологічній 

класифікації ВООЗ, доброякісні пухлини 
носа та параназальних синусів (цит. за А.И. 
Пачесом, 1983) класифікують наступним 
чином. 

Епітеліальні пухлини 
1. Плоскоклітинна папілома. 2. Пере-

хідноклітинна папілома. 3. Аденома. 4. Ок-
сифільна аденома (онкоцитома). 5. Полі-
морфна аденома (змішана пухлина). 

Пухлини м’яких тканин 
1. Гемангіома. 2. Гемангіоперицитома. 

3. Нейрофіброма. 4. Неврилемома. 5. Мік-
сома. 6. Фіброксантома. 7. Інші. 

Пухлини кісток і хрящів 
 1. Хондрома. 2. Остеома 3. Осифіку-

юча фіброма. 4. Інші. 
Пухлини змішаного ґенезу 
1. Тератома. 2. Менінгіома. 3. Одонто-

генні пухлини. 4. Меланогенна нейроекто-
дермальна пухлина. 5. Інші. 

Вторинні пухлини.  
Некласифіковані пухлини. Гліоми та 

гломусні пухлини (хемодектома, параган-
гліома). 

Пухлиноподібні ураження 
1. Псевдоепітеліоматозна гіперплазія. 

2. Онкоцитарна метаплазія і гіперплазія. 3. 
Кісти. 4. Мукоцеле 5. Ангіогранульома. 6. 
Поліпоз носа. 7. Фіброматоз. 8. Фіброзна 
дисплазія. 9. Гігінтоклітинна “репаративна” 
гранульома. 10. Інфекційна гранульома. 11. 
Холестеринова гранульома. 12. Гранульома 
Стюарта. 13. Гранульома Вегенера. 14. Ге-
тероплазія гліальна в носі. 15. Менінгоцеле.  

 
Епітеліальні пухлини. 
Папіломи. Розрізняють папіломи при-

сінку і порожнини носа. Перші сірого ко-
льору, щільні, ворсинчастої поверхні, малих 
розмірів, не малігнізуються. Вважають, що 
спричиняють виникнення папілом віруси із 
сімейства папіломовірусів 6, 11 та 16-го ти-
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пів. Папіломи порожнини носа вражають 
переважно її слизову оболонку. Вони до-
сить часто рецидивують після хірургічного 
видалення. При передній риноскопії або ен-
доскопії папіломи сіро-білого кольору, 
м’якої консистенції, поодинокі або мно-
жинні, при дотику кровоточать, нагадують 
цвітну капусту. Лікування папілом порож-
нини носа переважно хірургічне або кріоде-
струкція. Хірургічно видалений матеріал 
повинен направлятись для гістологічного 
дослідження у зв’язку з можливістю злоякі-
сного переродження (перехідноклітинний 
рак). Іншою проблемою у лікуванні цих 
хворих є часте рецидування папілом. Для 
його попередження рекомендовано призна-
чення препаратів інтерферону – вітчизняно-
го лаферону або закордонного інтрону А. 
Методика лікування лафероном полягає в 
інгаляційному призначенні на початку те-
рапії (1млн лаферону розводять у 20 мл 
0,9% розчину NaCl). Інгаляції тривають пе-
рші 10 днів, потім лаферон призначають в/м 
1 раз на добу, в дозі 1млн ОД, 20 днів. Деякі 
клініки для моніторингу наявності вірусу в 
сироватці крові визначають титри антитіл 
до нього. При підвищенні показників вище 
1:200 в крові хворих призначають антивіру-
сні препарати (зоверакс або інші). Віруси 
папіломи інфікують також шийку матки, що 
спричиняє, при менш патогенних типах [6, 
11, 18], виникнення кондилом. В Інституті 
онкології АМН України проходить 3-тя фа-
за клінічних досліджень з вивчення вакцини 
“Gardesil” спільного англо-французького 
виробництва для лікування патології, спри-
чиненої папіломовірусами. Очевидно, ця 
вакцина буде ефективною і при патології 
ЛОР-органів, ініційованої папіломовіруса-
ми. 

Інвертована папілома. Називається у 
зв’язку з властивістю до інвагінації плоско-
го епітелію у вигляді широкої стрічки в 
сполучну тканину. Одні автори вважають, 
що інвертовані папіломи виростають із ви-
відних проток сірко- мукозних залоз слизо-
вої оболонки порожнини носа та приносо-
вих пазух [2], інші – із шнейдеровської 
мембрани нюхових цибулин що формують-
ся в кінці 4-го тижня внутрішньоутробного 
життя. Ці пухлини мають деструктивний 
ріст, рецидивують та малігнізуються. Вони 

відомі також під назвою циліндроклітинні 
папіломи. 

Аденома – доброякісна пухлина із за-
лозистого епітелію слизової оболонки по-
рожнини носа. Переважно вражає нижні 
частини порожнини носа на широкій основі 
із гладкою поверхнею. Характеризується 
повільним ростом. Пухлина рожево-сірого 
кольору, розміром не більше 2 см, супрово-
джується швидким ростом, проростанням в 
суміжні тканини, зміною гістологічної 
структури. Лікування її хірургічне. Видале-
ний матеріал повинен досліджуватись гі-
стологічно. 

 
Неепітеліальні пухлини. 
Гемангіома – пухлина, що розвива-

ється із кровоносних судин, близька за сво-
їм характером до пороків розвитку. З інши-
ми пухлинами її об’єднує швидкий ріст, при 
якому гемангіома руйнує навколишні тка-
нини, наносить косметичний, а іноді і фун-
кціональний дефект. У 1863 р. Віхров опуб-
лікував макро-мікроскопічну класифікацію 
гемангіом, поділяючи їх на капілярні, каве-
рнозні та рацемозні (гілчасті). В подальшо-
му цей принцип увійшов для багатьох кла-
сифікацій. 

В класифікації, запропонованій в 1971 
р. Г.А. Федоровим проведена чітка дифере-
нціація судинних дизембріоплазій (справж-
ніх гемангіом) та судинних аномалій (не-
справжніх гемангіом). 

Сьогодні застосовують цю класифіка-
цію, в якій внесено додаткові дані росту пу-
хлини, її розповсюдження, особливостей 
кровопостачання та взаємозв`язок з велики-
ми кровоносними судинами. 

Справжні гемангіоми: 1) капілярні 
(прості): екзофітні (венозного і артеріально-
го типу); 2) кавернозні: слизово-підслизисті; 
дифузні (які розповсюджуються в глубину); 
3) гілчасті (ангіодисплазії); 4) змішані (ангі-
офіброми, гемлімфангіоми, гілчасті з кавер-
нозними, гілчасті з гломус-ангіомами Баре-
Масона та ін.). 

Несправжні гемангіоми: 1) зірчаті ге-
мангіоми і телеангіоектазії зустрічаються 
тільки на шкірі. 

Діагностика. 
1. Звичайний зовнішній огляд хворо-

го. Пальпація пухлини.  
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2. Передня і задня риноскопія. 
3. Огляд носової порожнини, парана-

зальних синусів за допомогою ендоскопу. 
Діафаноскопія. 

4. Комплексне рентгенологічне до-
слідження. 

5. КТ та МРТ. 
6. Цитологічне дослідження виді-

лень, отриманих при пункції, промивань 
пазух, а також виділень із носа. 

7. Гістологічне дослідження шматоч-
ків новоутворення. 

Лікування. 
1. Хірургічне видалення пухлини 

(якщо вона значних розмірів з попередньою 
емболізацією судин, живлячих пухлину). 

2. Кріодеструкція пухлини. 
3. Склерозуюча терапія. 
4. Променева терапія в поєднанні з 

хірургічним видаленням (при малігнізації 
пухлини). 

Кровоточиві поліпи хрящового відді-
лу носової перегородки червоного кольору, 
округлої форми з гладкою поверхнею. Для 
них характерні часті кровотечі. Лікування їх 
хірургічне. 

Фіброми, міоми, ліпоми рідко зустрі-
чаються в порожнині та у пара-назальних 
синусах. Може зустрічатись ангіофіброма, 
фіброміома, остеофіброма, аденофіброма, 
нейрофіброма, гістіоцитома. Лікування цих 
пухлин хірургічне. 

Остеоми. Найбільш часто зустріча-
ються серед доброякісних пухлин параназа-
льних синусів, у осіб 20-40 років. За даними 
деяких авторів, остеоми локалізуються в 
області кісткових швів у 50% пацієнтів. Гі-
стологічно розрізняють три форми остеом: 
компактну (слонова кістка), спонгіозну і 
компактно-спонгіозну. Остеоми мають ви-
ключно повільний ріст і переважно безсим-
птомний перебіг. Вони часто виявляються 
випадково при рентгенологічному дослі-
дженні або КТ. При великих пухлинах або 
локалізації у основній пазусі може спостері-
гатись головний біль, при остеомах лобної 
пазухи може спостерігатися екзофтальм, 
диплопія, порушення зору.  

 Лікування остеом виключно хірургі-
чне. Чим раніше воно буде проведено, тим 
кращий успіх буде досягнуто. Обов’язкове 
гістологічне дослідження видаленої пухли-

ни. Іноді, при компактних остеомах основ-
ної пазухи, коли є небезпека серйозних 
ускладнень (пошкодження кавернозного 
синуса, внутрішньої сонної артерії) хірургі-
чне втручання повинно проводитись разом з 
нейрохірургами. 

Хондроми. Розвиваються із залишків 
примордіального хрящового скелета і мо-
жуть бути віднесені до аномалій розвитку. 
Пухлини відрізняться повільним експанси-
вним ростом з проникненням в орбіту або 
порожнину черепа. Часто рецидивують і, 
крім того, можуть злоякісно перероджува-
тись. В порожнині носа можуть зустріча-
тись остеохондроми. 

 
Нейрогенні пухлини 
Парагангліоми (гломусні пухлини, 

хемодектом) – ростуть із невеликих клі-
тинних груп слизової оболонки порожнини 
носа. Вони відносяться до пухлин із нехро-
мафінних парагангліїв. В порожнині носа 
зустрічаються рідко. Пухлина має інфільт-
ративний ріст, часто рецидивує, злоякісно 
перероджується. В таких випадках часто 
проростає в череп і мозок. Тоді показана 
передня краніофаціальна резекція з вида-
ленням пухлини.  

Менінгіоми. Це внутрішньочерепні 
(інтрадуральні) пухлини, які вторинно змі-
щені у порожнину носа або параназальні 
синуси. З первинною локалізацією у носі 
вони дуже рідкісні. 

 
Пухлиноподібні ураження 
Пухлиноподібні захворювання опи-

суються у відповідних розділах довідника 
але особливої уваги заслуговує фіброзна 
дисплазія. 

 Фіброзна дисплазія. Відноситься до 
пухлиноподібних уражень носа та парана-
зальних синусів і являє собою ваду форму-
вання остеогенної мезенхіми, яка виникає 
на 3 - 6 тижні розвитку ембріона на сполуч-
но-тканинній фазі остеогенезу, з наступним 
порушенням розвитку і розростанням у 
вражених відділах скелету кісткової ткани-
ни різного ступеню зрілості, яка не має ха-
рактерної для даної зони структури і меха-
нічної міцності. 

Характеризується заміщенням кістки 
фіброзною тканиною. Деякі автори вважа-
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ють хворобу аномалією розвитку невідомо-
го генезу. Діагностика захворювання рент-
генологічна але головним чином гістологіч-
не підтвердження - основний мотив для ви-
бору лікування. Це ураження відоме також 
як фіброзна остеодистрофія, фіброзний 
остеїт. Переважно перероджуються кістки 
верхньої щелепи, основної та лобної кісток. 
Лікування хірургічне. Проводиться вида-
лення уражених ділянок кісток. Можливі 
рецидиви. Іноді такі хворі лікуються у сто-
матологічних стаціонарах. Хворим на фіб-
розну дисплазію показано вживати препара-
ти групи бісфосфонатів другого покоління, 
котрі мають сильну резорбтивну дію, спри-
яють підсиленню остеокластичної резорбції 
фіброзної дисплазії. Клінічно відмічено 
зменшення болі у кістці, зупинку росту па-
тологічного осередку, рентгенологічно – 
збільшується мінералізація та щільність кіс-
ткової тканини. Препарат призначається 
загальною дозою 180 мг, в/в, у вигляді па-
мідроната (60 мг в день, 3 дні, кожні 6 міся-
ців. Час лікування – мінімум 2 роки, після 
чого 1 раз в рік відповідно до реакції на лі-
кування. Чутливим хворим щоденно добав-
ляють в схему лікування препарати кальцію 
і вітамін Д – 800 МЕ в день з метою запобі-
гання вторинного гіперпаратиреоїдизму. 
Дітям та підліткам призначаються перора-
льні препарати, тому що внутрішньовенне 
їх введення вимагає обережності в період 
росту. Дитяча доза складає 1 мг на 1 кг маси 
тіла на добу, 3 дні, кожних 6 місяців. 

В результаті такого лікування Е.Н. 
Котовій та А.А. Титовій [2004], вдалося до-
битися задовільного косметичного та функ-
ціонального ефекту. 

 
Злоякісні пухлини носа та параназа-

льних синусів 
Захворюваність на злоякісні пухлини 

в Україні стабільно підвищується на 2,6-
3,0% в рік. 

Злоякісні пухлини носа та параназа-
льних синусів займають близько 0,5% у ста-
тистиці онкологічної захворюваності. В 
2002 році на 100 тис. населення України за-
хворюваність на злоякісні пухлини цієї ло-
калізації складала 0,59, вперше виявлено 
287 хворих. Для порівняння у Білорусі в то-
му ж році вона складала – 0,7, виявлено 70 

хворих. В Росії виявлено вперше 832 хво-
рих, захворюваність складала 0,6. В США 
щорічно діагностується 2000 хворих на рак 
порожнини носа та параназальних синусів. 

 В Україні найнижчий рівень захво-
рюваності на дану патологію відмічено в 
Харківській області – 0,24, найвищий в Че-
рнігівській – 1,13.  

Локалізація пухлин в носі та парана-
зальних синусах, які уявляють собою сис-
тему вузьких тонкостінних порожнин, бага-
ті на нерви, кровоносні та лімфатичні суди-
ни, сприяє росту та швидкому розповсю-
дженню на суміжні утворення, що значно 
утруднює лікування і приводить в багатьох 
випадках до смерті [6].  

Серед чинників, які є причиною зло-
якісного росту у цій ділянці, відмічають 
древесний пил, продукти переробки нафти, 
професії, пов’язані з впливом сильнодіючих 
сполук – бензоли, луги, кислоти, нікелеві 
руди, лаки та куріння. Із факторів, котрі 
сприяють росту цих пухлин, також відміча-
ють хронічні захворювання – риніт, поліпо-
зний гайморит, етмоїдит, фронтіт, вірусні 
агенти. Вірус Епштейн-Бара вважається еті-
ологічним чинником злоякісних лімфом, 
папіломовірус 11, 16 типу, за даними В.Ф. 
Лисицина [4] спричиняє виникнення пере-
хідноклітинного раку та папілом в ділянці 
епітелію носа.  

В більшості випадків хвороба вражає 
людей працездатного віку. Ранні клінічні 
прояви у осіб з пухлинами цієї локалізації 
незначні і тому хвороба частіше виявляють-
ся у ІІІ – ІV стадіях, коли вже руйнуються 
стінки порожнин та є проникнення у суміж-
ні анатомічні ділянки. 

 Згідно даним більшості авторів, най-
більш часто злоякісні пухлини локалізують-
ся у верхньощелепній пазусі (75-80%), на 
другому місці – клітини решітчатого лабі-
ринту і порожнина носа (10-15%), рідше 
вражається клиновидна і лобна пазухи (1-
2%) [5]. 

При лікуванні осіб зі злоякісними пу-
хлинами носа та параназальних синусів за-
стосовуються хірургічні, променеві та хі-
міотерапевтичні методи, однак результати 
залишаються незадовільними, тоді як кіль-
кість хворих на цю патологію не зменшу-
ється.  
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Слід відзначити, що палітра морфоло-
гічних форм злоякісних пухлин носа та па-
раназальних синусів різноманітна. Біль-
шість з них мають епітеліальну природу, 
серед яких плоскоклітинний рак займає від 
70 до 80%, рідше зустрічається залозистий 
рак (аденокарцинома, муцинозна аденокар-
цинома, аденокістозна карцинома – цилінд-
рома), мукоепідермоїдна карцинома, неди-
ференцирований рак. Згідно даних Е.С. 
Огольцової [5], різні форми рака виявля-
ються у 60%, саркоми – у 25%, цистаденої-
дна карцинома (циліндрома) – у 10-15%. 

Базальноклітинний рак виникає час-
тіше на різних ділянках шкіри носа. Також 
до базальноклітинних злоякісних новоутво-
рень належить трихоепітеліома.  

Серед пухлин сполучнотканинного та 
іншого походження зустрічаються: рабдо-
міосаркома, фібросаркома, гемангіосаркома, 
хондросаркома, гемангіоперицитома, гема-
нгіоендотеліома злоякісна, естезіонейробла-
стома; гематобластози: злоякісна лімфома, 
лимфогрануло-матоз, гематосаркома – пух-
лина Беркіта. Меланома спостерігається у 2-
3% злоякісних пухлин даної локалізації. 
Найчастіше вона знаходиться в порожнині 
носа. Особливістю цієї пухлини є вміст піг-
менту меланіну, але спостерігаються і аме-
ланотичні форми. Пухлина характеризуєть-
ся поліморфізмом. Все ж переважають сар-
коматозні форми. До ранніх симптомів на-
лежить кровотеча і утруднення дихання. 
Меланома дає метастази в 60% в шийні лі-
мфовузли.  

Хордоми ростуть із ската (основи че-
репа). Таким чином вони є вторинні і рос-
туть із зачатків спинної струни – нотохорди 
(в нормі повністю відсутньої). Пухлина на-
гадує хрящову тканину. При спонтанному 
рості вона має виключно злоякісний харак-
тер. Гістологічно структура доброякісної і 
злоякісної хордоми ідентичні. Але після ви-
далення пухлини вона часто рецидивує і 
рецидиви набувають злоякісного характеру 
та можуть метастазувати [2]. 

 
Клініка  
Клінічні прояви злоякісних пухлин 

залежать від стадії захворювання локаліза-
ції, форми росту а також морфологічної бу-
дови новоутворення.  

Симптоми: 1. біль. Різко проявляють-
ся при локалізації у верхній щелепі за ходом 
n. trigeminus. При локалізації пухлини або її 
проростанні в ділянку крилопіднебінної ям-
ки з’являється стріляючий біль в області 
очного яблука або скроні, віддаючий у вухо, 
що вказує на подразнення n.auriculo-
temporalis. За даними [6], біль як перша 
ознака захворювання спостерігався у 17% 
хворих. 

1. Порушення носового дихання. При 
локалізації пухлини в носі подібні скарги 
відмічено у 62,8% пацієнтів. Не скаржились 
на розлад носового дихання хворі, у котрих 
пухлина не поширилась за межі параназа-
льних синусів, або ті, у яких пухлина росла 
в бік щоки, вискової кістки, альвеолярного 
відростка, орбіти.  

2. Виділення із носа. Частіше вони 
бувають односторонніми слизисто-
гнійними з домішками крові.  

3. Головний біль різного характеру, 
нерідко з різними парестезіями в ділянці 
обличчя на боці пухлини. Часто в таких ви-
падках діагностуються невралгії. Якщо вони 
не піддаються лікуванню, треба завжди 
пам’ятати про можливий розвиток злоякіс-
ного захворювання.  

4. Біль в області зубів, деформація 
обличчя, носа, сльозотеча, порушення ню-
ху, екзофтальм, деформація твердого і 
м’якого піднебіння – ці симптоми можуть в 
різній мірі зустрічатись при злоякісних пух-
линах носа та параназальних синусів. 

Злоякісні пухлини слизової оболонки 
верхньощелепної пазухи довгий час перебі-
гають без симптомів. Клінічні прояви зале-
жать від висхідного пункту і розмірів ново-
утворення. Пухлини виникають на усіх сті-
нках пазухи, з верхньомедіальної частини 
пазухи швидко визивають кровотечу, на-
бряк повік, сльозотечу, екзофтальм, при ро-
сті вперед вони проростають передню стін-
ку і тоді у ділянці щоки їх можна визначити 
пальпаторно. При рості донизу пухлина 
проростає тверде піднебіння, змінює його 
конфігурацію. Вростання новоутворення з 
медіальної стінки в порожнину носа утруд-
нює дихання та призводить до утворення 
поліпів. Якщо пухлина росте переважно в 
напрямі задньої стінки з проростанням в 
крилопіднебінну ямку, носову частину гло-
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тки, то вона визиває біль, ірадіюючий у 
скроню, вухо та орбіту.  

Коли пухлина руйнує орбітальну стін-
ку, процес поширюється на клітковину ор-
біти, що проявляється екзофтальмом, зни-
женням гостроти зору та диплопією.  

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мал.1. Пухлина верхньощелепної пазухи з 

поширенням в орбіту. 
 
 

Злоякісні пухлини решітчастого ла-
біринту. Ізольовані ураження клітин решіт-
частого лабіринту спостерігаються біля 10% 
випадків.   

При поширенні пухлин в бік орбіти 
руйнується тонка стінка останньої і спосте-
рігається проростання пухлини в орбіту 
(мал. 2). 

 
                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мал. 2 
 
 
Із клітин решітчастого лабіринту но-

воутворення, крім того, можуть розповсю-
джуватись в верхньощелепну, клиновидну 
пазухи, передню та середню черепну ямку , 
носову частину глотки. 

Пухлини клиновидної (основної) па-
зухи. Первинний рак цієї локалізації зустрі-
чається крайнє рідко. Як правило, це пухли-
ни, які проникають з верхньощелепної па-
зухи чи решіток. Найбільш ранні симптоми 
– очні найчастіше ураження відводящого 
нерва, рідше – зниження зору. Хворі звер-
таються за допомогою до окуліста або не-
вропатолога. Характерний орбітально-
верхівочний синдром (ураження судин і не-
рвів, котрі проходять через зоровий отвір і 
верхньоорбітальну щілину), порушення зо-
ру, аж до сліпоти, птоз, диплопія, біль в по-
тилично-висковій та потиличній областях. 

Пухлини лобної пазухи зустрічаються 
рідко і мають симптоматику при уражені, 
яке не виходить за межі синуса, схожу на 
симптоми хронічного фронтиту. В останні 
роки КТ та МРТ дозволяють диференціюва-
ти це захворювання з мукоцеле, остеомієлі-
том, синуситом та менінгіомою. Симптома-
тика залежить від напрямку росту пухлини. 
Проростання вниз і медіально призводить 
до проникнення в орбіту, решітчатий лаби-
рінт, з’являється екзофтальм, проростання 
дозаду – вражається передня черепна ямка, 
тоді можливий різкий головний біль, судо-
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ми, психічні порушення. Проникнення но-
воутворення через переднюю стінку при-
зводить до припухлості, зміни кольору шкі-
ри в лобній області голови. 

Лікування хворих зі злоякісними пух-
линами носа та параназальних синусів за-
лежить від трьох чинників: локалізації, гі-
стологічній формі, стадії захворювання.  

 
У Міжнародній класифікації ракових 

пухлин по системі ТNM останнього видання 
наводиться класифікація тільки верхньоще-
лепного та решітчастого синусів. 

Т-первинна пухлина 
ТХ – недостатньо даних для оцінки пе-

рвинної пухлини. 
Т0 – первинна пухлина не виявляється. 
Тіs – carcinoma in situ. 
Верхньощелепний синус. 
Т1 – пухлина обмежена слизовою обо-

лонкою порожнини без ерозії та деструкції 
кістки. 

Т2 – пухлина спричиняє ерозію або де-
струкцію кістки, за виключенням задньої 
стінки порожнини, але включає розповсю-
дження на тверде піднебіння або середній 
носовий хід. 

Т3 – пухлина розповсюджується на 
будь яку із структур: кістка задньої стінки 
порожнини верхньощелепної пазухи, під-
шкірні тканини, шкіру щоки, нижню або 
медіальну стінку орбіти, підскроневу ямку, 
крило- піднебінну ямку і решітчатий синус. 

Т4 – пухлина розповсюджується на 
орбіту за межі нижньої або медіальної її 
стінок, включаючи верхівку і (або) будь яку 
із наступних структур: основу черепа, носо-
ву частину глотки, основну пазуху, лобну 
пазуху.  

Решітчастий синус. 
Т1 – пухлина обмежена решітчатою 

пазухою без деструкції кості або з деструк-
цією. 

Т2 – пухлина розповсюджується в по-
рожнину носа. 

Т3 – пухлина розповсюджується на 
передню частину орбіти і (або) верхньоще-
лепну пазуху. 

Т4 – пухлина з внутрішньочерепним 
поширенням, розповсюдженням на орбіту, з 
ураженням основного і (або) лобного сину-
са, і (або) шкіри носа. 

N – регіонарні лімфатичні вузли 
NX – недостатньо даних для оцінки 

стану регіонарних лімфатичних вузлів. 
N1 – метастази в одному гомолатера-

льному вузлі до 3 см в найбільшому вимірі. 
N2 – метастази в одному гомолатера-

льному вузлі до 6 см найбільшого розміру 
чи численні метастази в гомолатеральних 
лімфатичних вузлах, кожен з яких не пере-
вищує 6 см найбільшого розміру, або біла-
теральні, чи контралатеральні метастатичні 
лімфатичні вузли розмірами до 6 см у най-
більшому розмірі. 

N2a – метастази в гомолатеральному 
вузлі до 6 см найбільшого розміру. 

N2b – численні метастази в гомолате-
ральних вузлах, кожен з яких не перевищує 
6 см найбільшого розміру. 

N2c – білатеральні чи контралатераль-
ні метастатичні вузли розміром до 6 см . 

N3 – метастази в лімфатичних вузлах 
розміром більше 6 см. 

М – віддалені метастази 
МХ – недостатньо даних для визна-

чення віддалених метастазів 
М0 – немає ознак віддалених метаста-

зів. 
М1 – виявлено віддалені метастази . 
 
Післяхірургічна патогістологічна 

класифікація (визначається після хірургіч-
ного лікування) 

Категорії рТ, рN, pM відповідають ка-
тегоріям Т, N, M визначених під час хірур-
гічного лікування та гістологічного дослі-
дження препарату. 

G – гістопатологічна градація 
GX – ступінь диференціровки встано-

вити неможливо. 
G1 – висока ступінь диференціровки. 
G2 – середня ступінь диференціровки. 
G3 – низька ступінь диференціровки. 
G4 – недиференційована пухлина. 
 
Інші характеристики 
В тих випадках, коли хірургічне втру-

чання було проведено після інших методів 
попереднього лікування, перед описанням 
рTNM ставиться префікс “у”, наприклад 
урТ3рN1, рМ0. 

Символ r. При класифікації рецидивів 
по системі TNM або pТNM перед вказаними 
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вище символами ставиться буква r.  
Категорії М1 і рМ1 віддалені метастази 

відмічаються: 
легеневі – pul    
кістковомозкові – mar 
кісткові – oss    
плевральні – ple 
печінкові – hep    
шкірні – ski 
мозкові – bra    
очні – eye 
лімфатичні вузли – lym  
інші – ath 
Групування за стадіями 
Стадія 0 Tis N0 M0 
Стадія I T1 N0 M0 
Стадія II T2 N0 M0  
Стадія III T1-2 N1 M0    Т3 N0 M0 
Стадія YIA Т4 N0-1M0 
Cтадія YIB будь-яке Т N2-3 M0 
Стадія YIC будь-яке Т N0-3 M1. 
Лікування хворих зі злоякісними пух-

линами носа та параназальних синусів на 
сучасному етапі проводиться в умовах спе-
ціалізованих онкологічних закладів у 
зв’язку з необхідністю коректного визна-
чення гістологічної форми, розповсюджен-
ня пухлини та оптимального вибору лікува-
льної тактики. Слід відмітити, що хворі на 
цю патологію потребують особливої уваги. 
Лікування навіть при початкових стадіях 
повинно бути комбінованим. Комплексним 
– при ІІІ стадії ракових пухлин даної лока-
лізації та при поширених враженнях інших 
гістологічних форм пухлин. Згідно наказу 
міністра охорони здоров’я, тепер розробля-
ються протоколи лікування злоякісних пух-
лин всіх локалізацій, котрі, при їх узгодже-
ні, будуть обов’язковими для виконання лі-
карями на усій території України.  

 Комбінація променевої терапії СОД 
(сумарною осередковою дозою) 40-50 Гр 
перед операцією та хірургічне видалення – 
загально поширений метод лікування рако-
вих пухлин носа та параназальних синусів, 
за винятком карцином слизової оболонки 
Т1, коли можливий монометод лікування. 
Як уже зазначалось, метастази пухлин даної 
локалізації складають приблизно 20% з усіх 
випадків. При метастатичних вузлах хворим 
показана радикальна (N2) або консервативна 
(N1) шийна дисекція. Для пацієнтів, яких 

можливо оперувати, згідно рекомендаціям 
Національного канцер інституту США, ра-
дикальна хірургія проводиться на першому 
етапі з метою видалення тканини пухлини і 
покращення дренажу враженого синуса або 
синусів. Надалі призначається променева 
терапія. Деякі автори [8, 9, 10] після 40-50 
Гр, при регресії більше 50%, продовжують 
телегаматерапію до повної дози (для хворих 
з ІІ-ІІІ стадіями) та оперують через 4-6 тиж-
нів. Проте аналіз клінічних результатів вка-
зує на труднощі при визначенні чіткої межі 
пухлини під час операції якщо променева 
терапія проведена до повної дози [12]. В.С. 
Процик [7] рекомендує призначати осеред-
кову дозу 50-60 Гр на пухлину з регіонар-
ною хіміотерапією попередньо з наступним 
хірургічним втручанням через 3-4 тижні.  

Слід відмітити, що мають бути чітко 
визначені та обґрунтовані показання до 
операції. Деструкція основи черепа (перед-
ньої та середньої черепної ямки), каверноз-
ного синуса або криловидного відростка, 
інфільтрація слизової оболонки носової час-
тини глотки або нерезектабельні лімфовуз-
ли є відносними протипоказаннями для хі-
рургії. Хірургічні доступи включають суб-
лабіальний (Денкера) або зовнішній підхід з 
видаленням маси пухлини з наступною 
променевою терапією чи блок резекцією з 
телегаматерапією після операції. Комбіно-
ваний краніофаціальний доступ використо-
вують з резекцію дна передньої черепної 
ямки разом з нейрохірургами при інтракра-
ніальному рості пухлини. При проникненні 
пухлини в мозок виконується резекція твер-
дої мозкової оболонки з видаленням пухли-
ни, а також подальшою пластикою дефекту 
широкою фасцією стегна. Видалення вмісту 
орбіти (екзентерацію) виконують, коли пух-
лина екстенсивно проникає в орбіту. Дина-
мічне спостереження за пацієнтами особли-
во важливе в перші 2 роки захворювання, 
тому що близько у третини з них під час 
цього періоду розвиваються вторинні пер-
винні пухлини у верхніх дихальних шляхах 
та глотці і стравоході.  

 
Хірургічні методи лікування 
В.О. Калина (1979) поділяє хірургічні 

операції на дві групи: 1) із зовнішнім досту-
пом – резекція верхньої щелепи (Діфенбаха-
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Вебера, ринотомія за Муром, Прейзінгом; 2) 
через порожнину рота (сублабіальний до-
ступ) – Денкера, Зимонта, Ружа.  

При розповсюджених пухлинах верх-
ньощелепної пазухи після проведеного хі-
міопроменевого лікування хірургічне втру-
чання виконують в необхідному об’ємі за-
лежно від наявності пухлини (від резекції 
різних стінок і частин верхньої щелепи до 
розширених резекцій з навколишніми тка-
нинами і органами). 

Схема розтинів при резекції верхньої 
щелепи показана нижче на малюнку. 
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В залежності від стадії ракових пух-

лин, гістологічної форми та локалізації про-
водиться вибір тактики лікування. Так, у 
хворих при малих ракових пухлинах верх-
ньощелепної пазухи можливе хірургічне 
лікування з післяопераційною променевою 
терапією 40-50 Гр. Для малих пухлих поро-
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жнини носа однаково ефективні променева 
терапія та хірургічні втручання. Пухлини 
решітчастих синусів часто діагностуються в 
занедбаних стадіях, тому, якщо можливо, 
проводять передні краніофаціальні резекції 
з видалення пухлини або паліативну проме-
неву терапію. Новоутворення основної та 
лобної пазух малих розмірів лікуються ком-
бінованим методом. При проростанні в че-
реп визначають можливість краніофаціаль-
них резекцій з видаленням пухлини. У хво-
рих з 1 стадією ракових пухлин перегород-
ки носа проводиться хірургічне видалення, 
тоді як ураження латеральної або верхньої 
стінки порожнини носа раковою пухлиною 
на першому етапі вимагає променевої тера-
пії [12, 13]. При меланомах і саркомах, ло-
калізованих в порожнині носа та параназа-
льних синусах, деякі автори рекомендують, 
якщо можливо, хірургічне видалення. Ком-
плексне лікування: хірургічне втручання, 
променева і хіміотерапія проводиться при 
рабдоміосаркомі. У хворих на пухлини вес-
тибулярного відділу носа при зовсім малих 
ураженнях можливе хірургічне видалення 
або опромінення [14, 15]. 

При ІІІ стадії ракових пухлин решіт-
чатого лабирінту у нашій клініці проводять 
комплексне лікування: регіонарну хіміоте-
рапію двома препаратами (5-фтор-урацил + 
платидіам) з одночасним або відстроченим 
(в залежності від стану пацієнта) промене-
вим лікуванням СОД 40-50 Гр. Хірургічне 
втручання проводять через 3-4 тижні. При 
усіх випадках ІІІ стадії виконують риното-
мію за Муром з розтином шкіри впродовж 
схилу носа від внутрішнього кута ока з об-
рамленням носа: після відсепаровки м’яких 
тканин в обидва боки від розрізу шкіри про-

водять резекцію носової кістки, лобного 
відростка верхньої щелепи, сльозової кіст-
ки, клітин решітчастого лабіринту. Видаля-
ють пухлину з порожнини носа, основної 
пазухи, решіток. При поширені пухлини 
доверху відкривають лобну пазуху. До не-
давнього часу ми проводили обов’язкову 
екзентерацію орбіти при деструкції одної з 
її стінок. Тепер ми більш бережно відноси-
мся до вмісту орбіти при збережені зору і 
можливості видалення пухлини в межах 
здорових тканин. Ясна річ, що при інвазії 
пухлини в орбіту і втраті зору необхідно 
робити доповнюючі розрізи шкіри із або без 
збереження повік. При поширенні пухлини 
на тверде піднебіння або альвеолярний від-
росток з руйнуванням кісткових стінок ви-
конують класичну резекцію верхньої щеле-
пи. Регіонарні метастази видаляють одним 
із методів шийної дисекції. Для пухлин ре-
шітчатого синусу ІІІ стадії, згідно рекомен-
дацій деяких авторів (16, 17, 18), необхідне 
хірургічне втручання (краніо-фаціальна ре-
зекція з видаленням пухлини), а також з на-
ступною післяопераційною телегаматерапі-
єю. 

Хворі на злоякісні пухлини носа та 
параназальних синусів IV стадії захворю-
вання у більшості випадків підлягають палі-
ативному хіміопроменевому або симптома-
тичному лікуванню. У деяких випадках по-
передня регіонарна хіміотерапія + телегама-
терапія сприяє зменшенню пухлини і мож-
ливому її хірургічному видаленню: резекції 
верхньої щелепи, екзентерації орбіти, вида-
лення зовнішнього носа, краніофаціальних 
доступів з видаленням пухлини. В подаль-
шому такі хворі потребують тривалої реабі-
літації (пластика, екзопротези). 
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