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АНОТАЦІЯ
Ісмагілов Е.Р. Підвищення ефективності ендоназального хірургічного
лікування пацієнтів з назальною ліквореєю. – Кваліфікаційна наукова праця
на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за
спеціальністю 14.01.19 – оториноларингологія (222 – Медицина). – ДУ
«Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»,
Київ, 2020.
Назальна лікворея – це патологічний стан, який супроводжується
витіканням цереброспінальної рідини (ліквору) із субарахноїдального
простору головного мозку в порожнину носа. Цей стан обумовлений
порушенням цілісності кісток основи черепа та твердої мозкової оболонки,
зазвичай виникає після черепно-мозкової травми, за наявності пухлин основи
черепа, іноді може виникнути спонтанно. За літературними даними, назальна
лікворея відрізняється складністю етіології, представляє суттєві труднощі у
лікуванні та є актуальною проблемою як для оториноларингологів, так і для
нейрохірургів.
Ендоскопічна

хірургія

основи

черепа

сьогодні

активно

використовується при лікуванні назальної ліквореї і пухлин, які
розташовані в ділянці передньої та середньої черепних ямок. При хірургії
аденом гіпофіза – ендоскопічний ендоназальний доступ з ендоскопічним
видаленням пухлини є золотим стандартом. Використання ендоскопічної
техніки дозволяє оглянути та провести маніпуляцію у будь якій ділянці
порожнини носа та приносових пазухах. Також можливо виконувати
маніпуляції в порожнині черепа під контролем ендоскопа, що є менш
травматичним в порівнянні з транскраніальнм доступом.
Сьогодні оптимальним видом трансплантатів, які викорстовуються
для пластики лікворної фістули є аутотканини: клапті слизової оболонки з
порожнини носа на живлячій судинній ніжці, фрагмент широкої фасції
стегна, аутожирова тканина. Однак, і дотепер не існує єдиного алгоритму
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вибору лікувальної тактики і показань для використання під час пластики
лікворної фістули якогось одного виду трансплантату. Невирішеним
питанням є те, що ті методи пластики лікворної фістули, які на сьогодні
використовуються, не можуть гарантувати стовідсоткове герметичне
закриття лікворної фістули. Кількість рецидивів назальної ліквореї після її
хірургічного лікування становить від 15% до 25%.
Дисертація присвячена проблемі підвищення ефективності лікування
пацієнтів з дефектами основи черепа в ділянці передньої та середньої
черепних ямок, які супроводжуються назальною ліквореєю шляхом
підбору оптимальних видів трансплантатів та розробці оптимальних
методик

хірургічного

втручання,

використовуючи

ендоскопічний

ендоназальний доступ. В експерименті на тваринах розробити методику
пластики кісткового дефекту, який супроводжується ліквореєю, з
використанням гідроксиапатиту кальція у формі геля.
Метою даної роботи було підвищення ефективності лікування пацієнтів
з дефектами основи черепа, які супроводжуються назальною ліквореєю,
шляхом

удосконалення

методики

пластики

кісткового

дефекту

при

використанні ендоскопічного ендоназального доступу.
Наукова новизна полягає в тому, що при виконанні пластики лікворної
фістули з розмірами кісткового дефекта менше 0,6 см методика
використання аутожирової тканини та фіксацією її у два шари у порожнині
носа дозволяє без додаткової дисекції твердої мозкової оболонки від кісток
основи черепа провести її більш герметично та надійно, в порівнянні з
методикою використання клаптів слизової оболонки порожнини носа на
судинній ніжці. Ця методика дозволяє у 4 рази знизити ризик рецидиву
ліквореї.
Використанні аутожирової тканини при пластиці лікворної фістули
дозволяє не використовувати анатомічні структури в порожнині носа, та не
змінювати архітектоніку порожнини носа. Доведено, що при використанні
запропонованої нами методики пластики знижується ризик формування
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синехій в порожнині носа та присутність патологічного вмісту в
порожнині носа.
Доведено, що при розмірах дефекту основи черепа більше 0,6 см
використання аутокістки з фрагментом широкої фасції стегна достовірно
знижується ризик рецидиву ліквореї в порівнянні з пластикою основи
черепа без аутокістки.
В експерименті на лабораторних тваринах досліджено особливості
біологічної дії гелю гідроксиапатита (ГАП) при застосуванні його разом з
аутофасцією та аутокісткою при закритті дефекту кісток склепіння черепа
для лікування та профілактики ліквореї. Виявлено залежність відновлення
кісткової тканини і/або розвитку фіброзної тканини в зоні дефекту від
щільності прилягання введеного імплантату в кістковому ложе, що
супроводжується відновленням кісткової тканини в умовах щільних
контактів материнської кістки з імплантованим матеріалом і превалювання
фіброзної тканини при їх порушенні. Показано переваги використання під
час реконструкції дефектів в кістках черепа аутофрагментів фасції та
кістки разом з ГАП гелем після модифікації шляхом використання
композиції хітозану, розчиненого в яблучній кислоті з додаванням
колагену, хондроїтину, бета-гліцерофосфату та ербісолу, що забезпечує
структурно підтримуючу, трофічну та стимулюючу функції, значно
покращує мікрооточення аутотрансплантатів фасції та кістки, сприяє
підвищенню щільності та міцності закриття дефекту, прискоренню
процесів регенерації кісткової тканини та в кінцевому результаті –
профілактиці та лікуванню ліквореї.
Практичне значення. Розроблено спосіб пластики дефектів основи
черепа розмірами менше 0,6 см з використанням аутожирової тканини в
два шари. Отримано патент на корисну модель.
Розроблено спосіб пластики дефектів основи черепа розмірами більше
0,6 см. Отримано патент на корисну модель.
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Рекомендовано в залежності від розміру дефекту основи черепа
використовувати запропоновані і введені в практику нами способи
пластики дефектів основи черепа, які супроводжуються ліквореєю.
Проведено

експериментальні

дослідження,

що

свідчать

про

ефективність та перспективність застосування ГАП гелю після модифікації
хітозаном (після розчинення в яблучній кислоті), колагеном, хондроїтином
з додаванням бета-гліцерофосфату та ербісолу, є доклінічними та можуть
слугувати обґрунтуванням для організації клінічних випробовувань нового
методу пластики дефектів кісток черепа для профілактики та лікування
назальної ліквореї (НЛ).
Для вирішення поставлених завдань, відповідно до мети дослідження, за
період з 2012 по 2019 рр. на базі ДУ «Інститут отоларингології ім. О.С.
Коломійченка НАМН України» було проведено комплексне обстеження 140
пацієнтів. Вік пацієнтів варіював від 20 до 72 років, середній вік становив
49,8 років. З них жінок було 83 (59,28%), чоловіків - 57 (40,71%).
Критерієм відбору пацієнтів для дослідження була наявність у них ознак
назальної ліквореї. В дослідження увійшли пацієнти незалежно від етіології
виникнення ліквореї.
Проведено

комплексне

обстеження,

хірургічне

лікування

та

післяопераційне спостереження 90 пацієнтів з назальною ліквореєю в період
з 2012 по 2020 рр. Вік пацієнтів коливався від 18 до 72 років. Після
проведення комплексного обстеження 90 пацієнтів були розподілені на 2
групи відповідно до розмірів кісткового дефекту. До 1-ї групи (46 осіб) було
віднесено пацієнтів, у яких розміри кісткового дефекту не перевищували 0,6
см; до 2-ї групи увійшло 44 пацієнта з розмірами кісткового дефекту більше
0,6 см.
Пацієнти, що увійшли до 1-ї групи, були поділені на 2 підгрупи залежно
від використаної нами методики пластики. Підгрупу 1А склали 20 пацієнтів,
яким була проведена пластика аутожіровой тканиною за запропонованою
нами методикою (патент № 132428 від 25.02.2019). У підгрупу 1Б були
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включені 26 пацієнтів, яким пластика дефекту основи черепа виконувалася за
загальноприйнятою методикою «overlay» з використанням клаптя слизової
оболонки з порожнини носа на живильній судинній ніжці. Результати
проведеного

хірургічного

лікування

(закриття

лікворної

фістули)

оцінювалися через 1, 3 і 6 місяців після операції.
Пацієнти, що увійшли до 2-ї групи, були поділені на 2 підгрупи залежно
від використаної нами методики пластики. До підгрупи 2А (група
порівняння) увійшов 21 пацієнт, яким пластику лікворної фістули виконали
за загальноприйнятою методикою з використанням фрагмента широкої
фасції стегна.
До підгрупи 2Б (група дослідження) увійшло 23 пацієнта, яким пластика
лікворної фістули була проведена за допомогою фрагменту аутокістки і назосептальним клаптем з використанням фрагмента широкої фасції стегна.
Результати проведеного хірургічного лікування (закриття лікворної фістули)
оцінювалися через 1, 3 і 6 місяців після операції.
Комплекс обстежень включав в себе збір скарг, анамнезу захворювання,
об’єктивне оториноларингологічне обстеження, ендоскопічне дослідження
порожнини носа, ольфактометрію, дослідження транспортної активності
миготливого епітелію слизової оболонки порожнини носа, стан носового
дихання. Лабораторна діагностика включала в себе кількісне дослідження
вмісту глюкози у рідині, яка витікає з носу, загальноклінічні аналізи крові,
сечі.

Використовувалися

такі

радіологічні

методи

діагностики,

як

мультиспіральна комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія
та комп’ютерна цистернографія.
Застосування запропонованого нами способу пластики лікворної
фістули забезпечує надійне закриття лікворної фістули в порівнянні з
методикою використання клаптя слизової оболонки з порожнини носа.
Рецидив в підгрупі 1А відзначався у 1 (5,00%) пацієнта, а в підгрупі 1Б у 5
(19,23%).
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Через 6 місяців після хірургічного лікування скарги на порушення
носового дихання відзначила достовірно менша кількість пацієнтів в підгрупі
1А – 1 (5,27%) пацієнт, в порівнянні з підгрупою 1Б – 8 (38,09%) (p<0,05).
Порушення нюху зазначалося у достовірно меншої кількості пацієнтів в
підгрупі 1А – у 2 (10,52%) пацієнтів, в порівнянні з підгрупою 1Б – у 6
(28,57%) (p<0,05).
Транспортна функція миготливого епітелію порушилася значно менше в
підгрупі 1А – у 1 (5,27%) пацієнта, порівняно з підгрупою 1Б – у 7 (33,33%).
(p<0,05).
Погіршення стану слизової оболонки порожнини носа після хірургічного
лікування відзначалося у достовірно меншої кількості пацієнтів в підгрупі 1А
в порівнянні з підгрупою 1Б.
Застосування запропонованого нами способу пластики лікворної
фістули у пацієнтів підгрупи 2Б забезпечує надійне закриття лікворної
фістули в порівнянні з методикою використання фрагменту широкої фасції
стегна та назосептального клаптя. Рецидив ліквореї виникає в достовірно
меншій кількості випадків при використанні запропонованої нами методики,
ніж загальноприйнятої (p <0,05).
Експериментальні

дослідження

проведено

на

56

статевозрілих

нелінійних щурах обох статей віком 3-6 місяців, масою 190-275 г, розведення
віварію ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН
України».
Тваринам провели хірургічне втручання шляхом випилювання бором
дефекту в склепінні черепа, та травматизацією ТМО для моделювання
ліквореї.
В експерименті було проведено ІІІ групи досліджень:
- в І дослідній групі (18 тварин) для імплантації в стандартизований
дефект кісток черепа щурів використовували аутофрагменти широкої фасції
м'яза стегна і великої гомілкової кістки з додаванням ГАП гелю;
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-в ІІ (20 тварин) додатково до використання аутофрагментів широкої
фасції м'яза стегна і великої гомілкової кістки вводили ГАП гель після
модифікації in situ 1% хітозаном в 1% яблучній кислоті, гелофузином,
хондроїтинсульфатом, бета-гліцерофосфатом та ербісолом;
-в ІІІ групі (контроль, 18 щурів) вводили аутофрагменти фасції та кістки
без додавання інших матеріалів.
Тварин виводили з експерименту методом декапітації під ефірним
наркозом через 2 тижні; 1,5 та 3 місяці після хірургічного втручання.
Зразки

матеріалу (кістки

склепіння

черепа)

підлягали

загально

прийнятій гістологічній обробці з проведенням декальцинації, отримання
парафінових зрізів, забарвленням гематоксиліном та еозином для оцінки
гістологічної характеристики тканин.
Отримані дані експериментальних досліджень вказують на те, що
введення трансплантатів аутокістки і фасції з додаванням ГАП гелю в зону
дефекту

кісток

попередженню

склепіння
або

черепа

припиненню

сприяє
ліквореї,

закриттю

пошкодження,

ініціаціює

розвиток

регенеративних процесів та загоєння пошкодження через 3-3,5 місяці, хоча і
без повного відновлення пластинчатої архітектоніки кістки. Застосування
такого підходу забезпечує формування необхідного мікрооточення для
обміну речовин, що сприяє васкуляризації тканин, позитивно впливає на
обмін кальцію і остеогенез. Результати досліджень виявляють також
особливості репаративних процесів в кістках черепа, які залежать від
характеру контакту імплантату з материнською кісткою. При щільному
контакті відбувається регенерація кісткової тканини, а при недостатньому –
формування рубцевої сполучної тканини без остеогенезу. Проведення
модифікації ГАП гелю шляхом додавання хітозан колагенового комплексу,
бета-гліцерофосфату та ербісолу значно покращує мікрооточення ауто
трансплантованих фасції та ГАП гелю, сприяє підвищенню щільності та
міцності закриття дефекту, прискоренню процесів регенерації кісткової
тканини та в кінцевому результаті – профілактиці та лікуванню ліквореї. Це
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можливо завдяки хітозану, який може забезпечити структурну підтримку та
трофічну функцію. і сполук, необхідних для росту кісткової тканини,
включаючи глюкозаміноглікани, доступний фосфат, кальцій зі включенням
відомого індуктора остеогенезу бета-гліцерофосфату. Виявлення інтенсивних
процесів клітинної проліферації та регенерації місця ушкодження через 2
тижні після імплантації
В цілому, отримані дані вказують на високу ефективність імплантації
комплексу аутофасції та аутокістки з хітозан/колагеновим конденсатом, ГАП
гелем та ербісолом для закриття дефекту твердої мозкової оболонки і кісток
черепа, що має важливе значення для вдосконалення реконструктивновідновних хірургічних втручань.
Проведені експериментальні дослідження є доклінічними та можуть
бути рекомендовані для організації клінічних випробувань.
Ключові слова: гідроксиапатит кальцію, назальна лікворея, пластика
лікворної фістули, рецидив ліквореї, стан слизової оболнки порожнини носа
після пластики лікворної фістули.
Summary
Ismagilov E R Improving the effectiveness of endonasal surgical treatment of
patients with csf leak - Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.
The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of medical
sciences on a specialty 14.01.19 - otorhinolaryngology (222 - Medicine). - SI
"Institute of Otolaryngology named after Prof. O.S. Kolomiychenko of the NAMS
of Ukraine", Kyiv, 2020.
CSF leak is a pathological condition that is accompanied by leakage of
cerebrospinal fluid (CSF) from the subarachnoid space of the brain into the nasal
cavity. This condition is caused by a violation of the integrity of the bones of the
skull base and dura mater, usually occurs after traumatic brain injury, in the
presence of tumors of the skull base, can sometimes occur spontaneously.
According to the literature, nasal cerebrospinal fluid has a complex etiology,
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presents significant difficulties in treatment and is an urgent problem for both
otorhinolaryngologists and neurosurgeons.
Endoscopic surgery of the skull base is now actively used in the treatment of
nasal cerebrospinal fluid and tumors located in the anterior and middle cranial
fossae. In pituitary adenoma surgery, endoscopic endonasal access with endoscopic
tumor removal is the gold standard. The use of endoscopic technique allows
examining and manipulating in any part of the nasal cavity and paranasal sinuses.
It is also possible to perform manipulations in the cranial cavity under the control
of an endoscope, which is less traumatic compared to transcranial access.
Today, the optimal type of grafts used for cerebrospinal fluid fistula plasty are
auto tissues: flaps of mucous membrane from the nasal cavity on the feeding
vascular pedicle, a fragment of the broad fascia of the thigh, auto-fat tissue.
However, to date, there is no single algorithm for selecting treatment tactics and
indications for use in the treatment of cerebrospinal fluid fistula of any one type of
graft. The unresolved issue is that the currently used methods of cerebrospinal fluid
fistula plasty cannot guarantee 100% tight closure of the cerebrospinal fluid fistula.
The number of recurrences of nasal cerebrospinal fluid after surgical treatment of
nasal cerebrospinal fluid is from 15% to 25%.
The dissertation is devoted to the problem of increasing the efficiency of
treatment of patients with defects of the skull base in the anterior and middle
cranial fossae accompanied by nasal cerebrospinal fluid by selecting the optimal
types of grafts and developing optimal surgical techniques using endoscopic
endonasal access. In an experiment on animals to develop a method of plasty of the
bone defect, which is accompanied by cerebrospinal fluid, using calcium
hydroxyapatite in the form of a gel.
The aim of this work was to increase the effectiveness of treatment of
patients with defects of the skull base accompanied by nasal cerebrospinal fluid by
improving the technique of bone defect plasty using endoscopic endonasal access.
The scientific novelty is that when performing plasty cerebrospinal fluid
fistula with bone defect smaller than 0.6 cm, the technique of using auto-fat tissue
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and fixing it in two layers in the nasal cavity, allows without additional dissection
of the dura from the bones of the skull base to make it more tight and reliably
comparing to the method of using the flaps of the nasal mucosa on the vascular
pedicle. This technique can reduce the risk of recurrence of cerebrospinal fluid by
4 times.
The use of auto-fat tissue in the plasty of cerebrospinal fluid fistula allows not
to use the anatomical structures in the nasal cavity, and not to change the
architecture of the nasal cavity. It is proved that when using our proposed
technique of plasty, the risk of formation of synechiae in the nasal cavity, the
presence of pathological contents in the nasal cavity is reduced.
It is proved that when the size of the defect of the skull base is larger than 0.6
cm using an autoosseous with a fragment of the broad fascia of the thigh,
significantly reduces the risk of recurrence of cerebrospinal fluid compared to
plasty of skull base without autoosseous.
In an experiment on laboratory animals, the peculiarities of the biological
action of GAP gel when used together with auto-fascia and autoosseous in the
closure of the skull bone defect for the treatment and prevention of cerebrospinal
fluid were studied. The dependence of bone regeneration and / or development of
fibrous tissue in the defect area on the tightness of the implant in the bone bed,
accompanied by bone regeneration in conditions of close contact of the mother
bone with the implanted material and the prevalence of fibrous tissue in their
violation. In the reconstruction of defects in skull bones there are shown
advantages of using autofragments of fascia and bone together with GAP gel after
modification by using a composition of chitosan dissolved in malic acid with the
addition of collagen, chondroitin, beta-glycerophosphate and erbisol. This provides
structural support, significantly improves the microenvironment of autografts of
the fascia and bone, increases the density and strength of the closure of the defect,
accelerates the regeneration of bone tissue and ultimately - prevention and
treatment of cerebrospinal fluid.
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Practical meaning. A method of plasty of defects of the skull base larger than
0.6 cm in size using two-layer auto-fat tissue has been developed. A utility model
patent has been obtained.
A method of plasty of skull base defects larger than 0.6 cm has been
developed. A utility model patent has been obtained.
It is recommended, depending on the size of the skull base defect, to use our
proposed and put into practice methods of plasty of skull base defects accompanied
by cerebrospinal fluid.
Experimental studies showing the efficacy and prospects of GAP gel after
modification with chitosan (after dissolution in malic acid), collagen, chondroitin
with the addition of beta-glycerophosphate and erbisol are preclinical and may
serve as a basis for the organization of clinical trials, for the prevention and
treatment of NL.
To solve the tasks, in accordance with the purpose of the study, for the period
from 2012 to 2019 on the basis of SI "Institute of Otolaryngology named after
Prof. O.S. Kolomiychenko of the NAMS of Ukraine" a comprehensive
examination of 140 patients was conducted. The age of patients ranged from 20 to
72 years, the average age was 49.8 years. Of these, 83 were women (59.28%) and
57 were men (40.71%).
The criterion for selecting patients for the study was the presence of signs of
nasal cerebrospinal fluid, the study included patients regardless of the etiology of
cerebrospinal fluid.
A comprehensive examination, surgical treatment and postoperative followup of 90 patients with nasal cerebrospinal fluid were conducted in the period from
2012 to 2020. The age of patients ranged from 18 to 72 years. After a
comprehensive examination, 90 patients were divided into 2 groups according to
the size of the bone defect. The 1st group (46 people) consisted of patients with the
size of the bone defect smaller than 0.6 cm; the 2nd group included 44 patients
with the size of a bone defect larger than 0.6 cm.
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Patients included in the 1st group were divided into 2 subgroups depending on
the plasty technique we used. Subgroup 1A consisted of 20 patients who
underwent plasty autologous tissue according to our proposed method (patent №
132428 from 25.02.2019). Subgroup 1B included 26 patients who underwent
plastic surgery of the defect of the skull base according to the conventional method
of "overlay" using a flap of mucous membrane from the nasal cavity on the feeding
vascular pedicle. The results of surgical treatment (closure of the cerebrospinal
fluid fistula) were evaluated after 1; 3 and 6 months since operations.
Patients included in the 2nd group were divided into 2 subgroups depending
on the plasty technique we used. Subgroup 2A (comparison group) included 21
patients who underwent cerebrospinal fluid fistula plastic surgery using a
conventional method using a fragment of the broad fascia of the thigh.
Subgroup 2B (study group) included 23 patients who underwent cerebrospinal
fluid fistula plasty with an autoosseous fragment and a naso-septal flap using a
fragment of a wide femoral fascia. The results of surgical treatment (closure of the
cerebrospinal fluid fistula) were evaluated after 1; 3 and 6 months since operations.
The set of examinations included collection of complaints, medical history,
objective otorhinolaryngological examination, endoscopic examination of the nasal
cavity, olfactometry, study of the transport activity of the ciliated epithelium of the
nasal mucosa, nasal breathing. Laboratory diagnosis included: quantitative study of
glucose in the fluid flowing from the nose, general clinical tests of blood, urine.
Radiological diagnostic methods such as multislice computed tomography,
magnetic resonance imaging, and computed cisternography have been used.
The use of our proposed method of plasty of the cerebrospinal fluid fistula
provides a reliable closure of the cerebrospinal fluid fistula in comparison with the
method of using a flap of mucous membrane from the nasal cavity. Recurrence in
subgroup 1A was observed in 1 (5.00%) patient and in subgroup 1B in 5 (19.23%)
patients. After 6 months since surgical treatment of complaints of nasal breathing
disorders noted a significantly smaller number of patients in subgroup 1A - 1
(5.27%) patient, compared with subgroup 1B - 8 (38.09%) patients (p<0.05).
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Olfactory disorders were noted in significantly fewer patients in subgroup 1A - 2
(10.52%) patients, compared with subgroup 1B - 6 (28.57%) patients (p <0.05).
The transport function of the ciliated epithelium was significantly less impaired in
subgroup 1A - 1 (5.27%) patient, compared with subgroup 1B - 7 (33.33%)
patients (p <0.05). Deterioration of the nasal mucosa after surgery was observed in
significantly fewer patients in subgroup 1A compared with subgroup 1B.
The use of our proposed method of plasty of cerebrospinal fluid fistula in
patients of subgroup 2B provides reliable closure of cerebrospinal fluid fistula in
comparison with the method of using a fragment of the broad fascia of the thigh
and nasoseptal flap. Recurrence of cerebrospinal fluid occurs in a significantly
smaller number of cases when using our proposed method than in the conventional
(p <0,05).
Experimental studies were performed on 56 mature nonlinear rats of both
sexes aged 3-6 months, weighing 190-275 g from breeding vivarium of SI
"Institute of Otolaryngology named after Prof. O S Kolomiychenko of the NAMS
of Ukraine ".
The animals underwent surgery by sawing the defect in the skull arch with
boron and traumatizing the TMO to model the cerebrospinal fluid.
In the experiment, the third group of studies was conducted:
- in the first experimental group (18 animals) for implantation in a
standardized defect of the bones of the skull of rats used autofragments of the
broad fascia of the femur and tibia with the addition of GAP gel;
-in the second group (20 animals) in addition to the use of autofragments of
the broad fascia of the femur and tibia was injected GAP gel after modification in
situ with 1% chitosan in 1% malic acid, gelofusine, chondroitin sulfate, betaglycerophosphate and erbisol;
-in the third group (control, 18 rats), autofragments of fascia and bone were
introduced without the addition of other materials. Animals were removed from the
experiment by decapitation under ether anesthesia after 2 weeks; 1.5 and 3 months
since surgery. Samples of material (skull bones) were subjected to conventional
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histological processing with decalcification, paraffin sections, staining with
hematoxylin and eosin, as well as azure II-eosin to assess the histological
characteristics of tissues.
The obtained experimental data indicate that the introduction of autoosseous
and fascia grafts with the addition of GAP gel in the area of the defect of the skull
vault helps to close the damage, prevent or stop cerebrospinal fluid, initiates the
development of regenerative processes and healing, although after 3-3.5 months
without complete restoration of the lamellar architecture of the bone. The use of
this approach provides the formation of the necessary microenvironment for
metabolism, which promotes vascularization of tissues, has a positive effect on
calcium metabolism and osteogenesis. The results of the research also reveal the
peculiarities of reparative processes in the skull bones, which depend on the nature
of the implant's contact with the maternal bone. At close contact there is a
regeneration of bone tissue, and at insufficient - formation of cicatricial connective
tissue without osteogenesis. Modification of GAP gel by adding chitosan collagen
complex,

beta-glycerophosphate

and

erbisol

significantly

improves

the

microenvironment of autoplanted fascia and GAP gel, increases the density and
strength of defect closure, accelerates the regeneration of bone healing and bone
tissue prophylaxis. This is possible due to chitosan, which can provide structural
support and trophic function and compounds required for bone growth, including
glucosaminoglycans, available phosphate, and calcium with the inclusion of a
known inducer of osteogenesis beta-glycerophosphate. There is detection of
intensive processes of cell proliferation and regeneration of the lesion site 2 weeks
after implantation.
In general, the obtained data indicate the high efficiency of implantation of
the complex of autofascia and autoosseous with chitosan / collagen condensate,
GAP gel and erbisol to close the defect of the dura mater and skull bones, which is
important for improving reconstructive surgery. The conducted experimental
studies are preclinical and can be recommended for the organization of clinical
trials.
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Key words: CSF leakage, calcium hydroxyapatite, cerebrospinal fluid fistula
reconstruction, cerebrospinal fluid recurrence, the condition of the mucous
membrane of the nasal cavity after plastic CSF fistula.
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ГАП - гідроксиапатит кальцію
ВЧД – внутрішньочерпений тиск
ІМТ – індекс маси тіла
МСКТ – мультиспіральна комп’ютерна томографія
СКТЦ - спіральна комп’ютерна цистернографія
МРТ – магнітно-резонансна томографія
МРЦГ – магнітно-резонансна цистернографія
НЛ – назальна лікворея
СНЛ – спонтанна назальна лікворея
ПЧЯ – передня черепна ямка
ТМО – тверда мозкова оболонка
СПТС - синдром порожнього турецького сідла
ЦСР – цереброспінальна рідина
Р – показник довірчої ймовірності
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Вступ
Назальна лікворея (НЛ) – витікання цереброспінальної рідини (ЦСР) з
порожнини черепа в порожнину носа, внаслідок утворення дефектів у кістках
основи черепа та твердої мозкової оболонки (ТМО).
Актуальність проблеми назальної ліквореї обумовлена декількома
моментами.
По-перше, прогресивне збільшення частоти назальної ліквореї, яке
становить 1,5 – 6,8% випадків усіх черепно-мозкових травм (Ji-Woong Oh,
2017),

характеризується

стійким

сполученням

лікворних

просторів

порожнини черепа з зовнішнім середовищем і витіканням ліквору з
порожнини носа. В теперішній час, ця проблема набуває ще більшої
актуальності, у зв’язку зі зростанням кількості черепно-мозкових травм
внаслідок вогнепальних поранень, автомобільно-транспортних пригод,
побутових травм, як описує Safavi A (2014).
По–друге, загроза наступного інфікування лікворних просторів, в
зв’язку з чим розвиваються гнійні внутрішньо-черепні ускладнення, що
призводить до стійкої інвалідізації хворих, а в ряді випадків до летальних
випадків. За даними (Шелеско Е.В. 2018), до 20% гнійних менінгітів
викликані інфікуванням порожнини черепа через лікворну норицю, а
смертність в таких випадках становить від 25% до 50% (McGill F. 2016).
По-третє,

прогресивний

розвиток

ендоскопічної

функціональної

ринохірургії навколоносових пазух, основи черепа при краніобазальних
пухлинах, їх радикальне видалення, і як наслідок, підвищення вірогідності
інтраопераційних ускладнень у вигляді ліквореї. Так за даними DeDivitiisE
(2013), під час хірургічного втручання у пацієнтів з аденомою гіпофіза
лікворея – найпоширеніше ускладнення і виникає у 15,1% випадків.
Основним методом лікування назальної ліквореї є хірургічний. Принцип
хірургічного втручання базується на тому, щоб герметично роз’єднати
порожнину черепа з порожниною носа, шляхом реконструкції кісткового
дефекту та дефекту ТМО. Існує багато хірургічних методик, спрямованих на
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закриття лікворних фістул, котрі мають свої як позитивні, так і негативні
сторони. Сьогодні золотим стандартом є трансназальні методи хірургічного
лікування НЛ, які прийшли на зміну більш складним та травматичним
транскраніальним. Так за даними Nancy McLaughlin (2014), реконструкція
дефектів основи черепа до 3,0 см, які супроводжуються назальною
ліквореєю,

може

виконуватись

з

використанням

ендоскопічного

ендоназального доступу.
Сьогодні оптимальним видом трансплантатів, які використовуються для
пластики лікворної фістули є аутотканини: клапті слизової оболонки з
порожнини носа на живлячій судинній ніжці, фрагмент широкої фасції
стегна, аутожирова тканина (Munich SA. 2013р). Техніка операцій при
пластиці лікворних фістул залежить від оснащеності стаціонарів та
підготовки спеціалістів. Однак й на сьогодні не існує єдиного алгоритму
вибору лікувальної тактики і показань для використання при пластиці
лікворної фістули якогось одного виду трансплантату. Невирішеним
питанням є те, що ті методи пластики лікворної фістули, які на сьогодні
використовуються,

не

можуть

гарантувати

стовідсоткове

герметичне

закриття лікворної фістули. Кількість рецидивів назальної ліквореї після її
хірургічного лікування становить від 15% до 25% (Лопатін А.С. 2014).
В експериментальних дослідженнях вдале використання аутокістки у
якості трансплантаційного матеріалу при пластиці кісткового дефекту,
аргументовано тим, що аутокістка містить клітини та матричні компоненти
одного пацієнта, забезпечує каркас-матрицю для остеокондукції і фактори
росту для остеоіндукції і може частково заміщатися новоствореною кісткою
(Sakkas A 2017 р.).
Однак використання місцевих аутотканин при пластиці лікворної
фістули може призвести до порушення архітектоніки порожнини носа,
утрудненню носового дихання, додаткової хірургічної травми, ризику
виникнення запальних ускладнень. При цьому іноді отримання місцевих
тканин може бути обмеженим, у зв’язку особливостями будови порожнини
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носа, попереднім хірургічним втручанням (Münker T. 2018). Подолати ці
наслідки сьогодні можливо завдяки розвитку досліджень і розробок нових
синтетичних матеріалів для реконструкції кісткових дефектів: біокераміка,
гідроксиапатит, трикальційфосфат, біоактивне скло і т.д. (Дубок В.А. та ін.,
2014; Кіщук В.В, 2012; Foster KA, 2016).
Враховуючи, що трансплантати на основі біокераміки у комбінації з
аутотрансплантатами (аутокісткою) можуть призвести до більш надійного
закриття кісткового дефекту (за рахунок розвитку кісткової тканини), це
може знизити ризик рецидиву ліквореї. Таким матеріалом може бути
гідроксиапатит

кальцію

у

гелієвій

формі,

котрий

має

виражені

остеоіндуктивні властивості.
Усе попередньо зазначене обумовлює необхідність поглибленого
вивчення проблеми назальної ліквореї та покращення ефективності лікування
хворих з дефектами в ділянці передньої та середньої черепних ямок, які
супроводжуються назальною ліквореєю.
Мета дослідження
Підвищення ефективності лікування пацієнтів з дефектами основи
черепа, які супроводжуються назальною ліквореєю, шляхом удосконалення
методики пластики кісткового дефекту при використанні ендоскопічного
ендоназального доступу.
Завдання дослідження
1.

Вивчити фактори ризику виникнення назальної ліквореї та

причини виникнення ускладнень у пацієнтів з назальною ліквореєю.
2.

Провести порівняльну оцінку різних радіологічних методів

визначення локалізації лікворної фістули у пацієнтів з назальною ліквореєю.
3.

Розробити

методики

пластики

лікворної

фістули

при

використанні ендоскопічного ендоназального доступу шляхом підбору
оптимальних видів трансплантатів в залежності від розмірів кісткового
дефекту.
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4.

Провести оцінку ефективності розроблених методик пластики

лікворної фістули щодо рецидиву назальної ліквореї в порівнянні з
загальноприйнятими

методиками

при

використанні

ендоскопічного

ендоназального доступу.
5.

Провести

порівняльну

оцінку

стану

слизової

оболонки

порожнини носа у пацієнтів з назальною ліквореєю в залежності від
виконаної методики пластики лікворної фістули в різні терміни після
хірургічного втручання.
6.

Провести порівняльну оцінку стану нюхової функції у пацієнтів з

назальною ліквореєю в залежності від виконаної методики пластики
лікворної фістули в різні терміни після хірургічного втручання.
7.

В експерименті на тваринах розробити методику пластики

дефекту черепа, який супроводжується ліквореєю, з використанням
гідроксиапатиту кальція у формі геля.
8.

Провести

гідроксиапатиту

порівняльну

кальція

при

оцінку

ефективності

реконструкції

дефектів

використання
черепа

експериментальному дослідженні на тваринах.
Об’єкт дослідження: назальна лікворея
Предмет дослідження: рецидив ліквореї, стан слизової оболонки
порожнини носа, стан нюхової функції.
Методи дослідження:
1. Клінічні (збір скарг, анамнезу, огляд, спостереження в динаміці,
оцінка результатів лікування)
2. Клініко-інструментальні (ендоскопічне обстеження порожнини
носа, ольфактометрія, дослідження транспортної активності
миготливого епітелію слизової оболонки порожнини носа,
проведення

комп’ютерної

томографії,

томографії
3. Статистичні методи дослідження.

магнітно-резонансної

в
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Наукова новизна отриманих даних
Результати дисертаційної роботи доповнюють дані, щодо перебігу
післяопераційного періоду у пацієнтів після хірургічного втручання з
приводу назальної ліквореї. Науково обґрунтована необхідність розробки
нового метода пластики дефекту основи черепа при назальній ліквореї.
Вперше запропонована методика пластики лікворної фістули з розмірами
кісткового дефекту менше 0,6 см з використанням аутожирової тканини в два
шари, яка дозволяє у 4 рази знизити ризик рецидиву ліквореї. Застосування
запропонованого метода пластики лікворної фістули суттєво покращує
функціональні

результати

у

порівнянні

з

традиційним

методом.

Запропонована нами методика пластики лікворної фістули з розмірами
кісткового дефекту менше 0,6 см дозволяє зберегти всі внутрішньоносові
структури і архітектоніку порожнини носа, тим самим достовірно знизити
кількість пацієнтів з наявністю порушення нюху, транспортної функції
миготливого

епітелію

порожнини

носа

в

порівнянні

з

методикою

використання клаптя слизової оболонки з порожнини носа. Отриманий
патент на спосіб пластики основи черепа з використанням аутожирової
тканини (патент № 132428 від 25.02.2019). Вперше запропонована методика
використання аутокістки з фрагментом широкої фасції стегна при розмірі
дефекту основи черепа більше 0,6 см. Розроблено спосіб пластики дефектів
основи черепа розмірами більше 0,6 см. Отримано патент на корисну модель
(№ 132428 від 25.02.2019). При дефекті основи черепа більше 0,6 см
доведено більш ефективне використання аутокістки з фрагментом широкої
фасції стегна, що достовірно знижує ризик виникнення рецидиву ліквореї у
порівнянні з пластикою без аутокістки.
При розмірах кісткового дефекту більше 0,6 см виявлено, що
використання додатково фрагменту кістки для пластики фістули достовірно
знижую ризик розвитку рецидиву ліквореї у післяопреаційному періоді (р
<0,05).
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Використання запропонованої нами методики пластики лікворної
фістули при розмірах кісткового дефекту більше 0,6 см, достовірно не
впливає на стан слизової оболонки порожнини носа, функцію нюху, і стану
носового дихання в порівнянні з загальноприйнятими методиками пластики.
В експерименті на лабораторних тваринах:
- досліджено особливості біологічної дії ГАП гелю при застосуванні
його разом з аутофасцією та аутокісткою при закритті дефекту кісток
склепіння черепа для лікування та профілактики ліквореї;
- виявлено залежність відновлення кісткової тканини та розвитку
фіброзної тканини в зоні дефекту від щільності прилягання введеного
імплантату до країв кісткового дефекту. Цей процес супроводжується
відновленням кісткової тканини в умовах щільних контактів материнської
кістки з імплантованим матеріалом і превалювання фіброзної тканини при їх
порушенні;
- показано переваги використання при реконструкції дефектів в кістках
черепа аутофрагментів фасції та кістки разом з ГАП гелем після
використання модифікаторів, що забезпечує структурно підтримуючу,
трофічну

та

стимулюючу

функції,

значно

покращує

мікрооточення

аутотрансплантатів фасції та кістки, сприяє підвищенню щільності та
міцності закриття дефекту, прискоренню процесів регенерації кісткової
тканини та в кінцевому результаті – профілактиці та лікуванню ліквореї.
Практичне значення отриманих результатів:
При виконанні пластики лікворної фістули з розмірами кісткового
дефекта менше 0,6 см методика використання аутожирової тканини та
фіксацією її у два шари у порожнині носа, дозволяє без додаткової дисекції
твердої мозкової оболонки від кісток основи черепа провести її більш
герметично та надійно, в порівнянні з методикою використання клаптів
слизової оболонки порожнини носа на судинній ніжці. Ця методика дозволяє
у 4 рази знизити ризик рецидиву ліквореї. Використання аутожирової
тканини

при

пластиці

лікворної

фістули

дозволяє

не

зачіпати
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внутрішньоносові структури для використання їх у якості трансплантату, та
не змінювати архітектоніку порожнини носа.
При реконструкції дефектів основи черепа з розмірами дефекту більше
0,6 см використання фрагменту аутокістки достовірно зменшує ризик
розвитку рецидиву ліквореї.
Проведено

експериментальні

дослідження,

які

свідчать

про

ефективність та перспективність застосування ГАП гелю після модифікації
хітозаном (після розчинення в яблучній кислоті), колагеном, хондроїтином
з додаванням бета-гліцерофосфату та ербісолу. Такі дослідження є
доклінічними та можуть слугувати обґрунтуванням для організації
клінічних випробовувань нового методу пластики дефектів кісток черепа
для профілактики та лікування НЛ.
Впровадження в практику
Результати

дисертаційного

дослідження

впроваджено

в

лікувальнодіагностичну роботу відділу запальних захворювань ЛОР-органів
ДУ «Інститут оториноларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН
України» та ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН
України»
Особистий внесок здобувача полягає у розробці методологічної
основи роботи, адекватному формулюванні мети та задач досліджень, в
аналізі

та узагальнюванні

спеціальної

вітчизняної

та закордонної

літератури. Автор брав безпосередню участь в клінічному обстеженні
хворих, інструментальних дослідженнях та хірургічному лікуванні. При
проведенні експериментальних робіт автор самостійно оперував тварин та
отримував матеріали, брав участь в їх дослідженні (експериментальна
частина роботи виконувалась на базі лабораторії біофізики ДУ «Інститут
отоларингології

ім.

проф.

О.С.

Коломійченка

НАМН

України»).

Самостійно провів аналіз даних, їх статистичну обробку, наукову
інтерпретацію отриманого фактичного матеріалу, розробив основні
положення роботи та висновки.
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Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації
були викладені на щорічних оториноларингологічних конференціях (м.
Львів, 2015, м. Одеса 2016, м. Запоріжжя 2017, м. Київ 2017, м. Одеса
2018),

спільній

конференції

нейрохірургів

і

оториноларингологів

«Актуальні проблеми нейрохірургії та оториноларингології» (5 жовтня
2016р., м. Київ). Результати проведених досліджень обговорювались на
засіданнях Вченої Ради ДУ «Інституту отоларингології ім. проф. О.С.
Коломійченка НАМН України».
Публікації: За матеріалами дисертації опубліковано 6 наукових робіт.
5статей опубліковано в наукових фахових журналах МОН України, 1 в
іноземному виданні, що входить до міжнародних наукометричних баз; 5 тез
з’їздів, конгресів та конференцій, 3 патенти України на корисну модель.
Структура дисертації
Дисертацію

викладено

українською

мовою

на

168

сторінках

машинописного тексту. Робота складається з титульного аркуша, анотації,
змісту, переліку умовних скорочень, огляду літератури, матеріалів і методів
дослідження, 3 розділів, що відображають результати власних досліджень,
аналізу та узагальнення одержаних результатів, висновків, практичних
рекомендацій та списку з 189 використаних літературних джерел. Роботу
ілюстровано 52 таблицями і 26 рисунками.
Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Робота є фрагментом науково-дослідної роботи ДУ «Інститут
нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» - «Дослідити
ефективність методів пластики післяопераційних дефектів дна передньої та
середньої черепної ямки та визначити оптимальні варіанти пластики у
хворих із доброякісними та злоякісними пухлинами передньої та середньої
черепних ямок», номер державної реєстрації 0116U007021.
Робота

є

фрагментом

науково-дослідної

роботи

ДУ

«Інститут

отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» «Вивчення
репаративних процесів в кістковій та хрящовій тканинах при застосуванні
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нових композицій наноструктурованих матеріалів для імплантації при
пластичних операціях в отоларингології в експерименті» за номером
державної реєстрації 0115U002826 та «Вивчити особливості репаративного
остео- та хондрогенезу при застосуванні біосумісних композицій з
використанням тривимірних каркасів для імплантації при пластичних
операціях в отоларингології» за номером державної реєстрації 0118U000196.
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РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
Сполучення між порожниною носа і субарахноїдальним простором
може бути прямим (через дефекти в області передньої черепної ямки (ПЧЯ)) і
непрямим, при якому ліквор затікає в носову порожнину з середньої або
задньої черепних ямок [1, 2].
Витікання цереброспінальної рідини (ЦСР) буває постійним або
періодичним (посилюється при зміні положення голови, напруженні, сяканні
і т. д.). У рідкісних випадках НЛ буває прихованою, коли ЦСР проникає в
навколишні м'які тканини, затікає в носоглотку або поглинається підшкірної
клітковиною. Прихована лікворея може бути запідозрена при розвитку
менінгіту без видимих причин [3]. В окремих випадках лікворна фістула
може розташовуватися в кам'янистій частині піраміди скроневої кістки. При
цьому ЦСР потрапляє спочатку в порожнину середнього вуха, а потім через
слухову трубу в носоглотку і порожнину носа (парадоксальна лікворея) [4].
Парадоксальна НЛ спостерігається також під час вродженої латеральної
дислокації серединних структур (таких як гребінь гратчастої кістки, леміш),
що призводить до зміни потоку ЦСР [5].
1.1 Етіологія назальної ліквореї
Посттравматична НЛ становить від 80% до 95% всіх НЛ, зустрічається в
2-3% всіх спостережень хворих із закритою травмою голови, 9% всіх хворих
з проникаючою травмою голови та у 5-30% пацієнтів з переломами основи
черепа [6].
Найчастішою причиною розвитку посттравматичної назальної ліквореї є
черепно-мозкова травма, в результаті якої, утворюється перелом кісток
основи

черепа

з

порушенням

цілісності

мозкових

оболонок

і

розгерметизацією субарахноїдального простору. У структурі черепномозкової травми переломи основи черепа становлять 20-45%, з них 18-22%
припадають на пошкодження піраміди скроневої кістки [7]. Крім цього
назальна лікворея може виникати внаслідок відриву нюхових нервів без
пошкодження кісток передньої черепної ями [8]. У структурі назальної
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ліквореї 80-90% випадків складає лікворея, яка виникла внаслідок черепномозкової

травми,

16%

лікворея

носить

ятрогенний

характер

(отоларингологічні і нейрохірургічні оперативні втручання) [9].
Посттравматична назальна лікворея виникає протягом 48 годин у 55%
хворих, до кінця першого тижня кількості випадків збільшується до 70%.
Частота СНЛ, за даними різних авторів [10], становить 4-39% всіх
випадків ліквореї. Так, в роботах B. Filho і співавт., 2005 [11], M. Wax і
співавт., 1997 [12] і A. Lopatin і співавт., 2003 [13] частота СНЛ склала 28,4,
29,5 і 36,2% випадків відповідно. Зважаючи на відсутність поглиблених
досліджень СНЛ, до теперішнього часу немає однозначних даних про її
дійсну поширеність. Середній вік хворих на СНЛ, за даними авторів,
становить 49,6 року, а індекс маси тіла (ІМТ) 35,9 кг / м2. СНЛ зустрічається
частіше у жінок середнього віку (81%), які страждають ожирінням (94%)
[14]. Співвідношення чоловіків і жінок серед хворих на СНЛ становить, за
різними даними, від 1:1 [15] до 1: 2,6 [16].
Для

розуміння

посттравматичної)

виникнення

доцільно

назальной

зупинитися

на

ліквореї

(особливо

анатомо-топографічних

особливостях кісток і утворень передньої черепної ями.
ПЧЯ формують очні частини лобової кістки, решітчаста пластинка,
частина тіла клиноподібної кістки і верхня частина її малих крил. Решітчаста
пластинка з crista galli входить до складу верхньої стінки порожнини носа.
Близько латерального краю пластинки знаходиться отвір переднього
гратчастого каналу. Ззаду від нього відкривається задній решітчастий канал.
Гратчаста пластинка відноситься до «слабких» місць основи черепа, вона
відносно легко пошкоджується як при прямих так і при непрямих травмах.
Через пошкоджену пластинку утворюється повідомлення порожнини носа з
навколоносовими

пазухами,

порожниною

носа

покритих

слизистою

оболонкою. Це може призводити до гнійних ускладнень [17.]. Через отвори
гратчастої пластинки в порожнину черепа входять нюхові волокна.
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Порожнина носа - простір від грушоподібної апертури спереду, до хоан
ззаду, розділене перегородкою на дві половини. Дах порожнини носа межує з
передньою черепною ямою. У порожнину носа відкриваються приносові
пазухи. Верхню стінку порожнини носа формує носова частина лобової
кістки з лобовою пазухою, ззаду тіло клиноподібної кістки, в середній
частині - решітчаста кістка. Від гратчастої пластинки до лобової кістки йде
тонка перегородка, яка легко пошкоджується при травмі або операції. P.
Keros [18] виділяє три варіанти положення гратчастої пластинки по
відношенню до ґратчастому лабіринту: 1 - високе положення, якщо
пластинка нижче лабіринту на 1-3 мм (в 11,6% випадків). При цьому тонка
пластинка даху лабіринту вузька і лабіринт потужно захищений міцною
лобовою кісткою; 2 - середнє положення, якщо пластинка лежить на 4-7 мм
нижче даху (70,2%); 3 - низьке, якщо решітчаста пластинка знаходиться на 816 мм нижче даху лабіринту (18,2%), при цьому дах сформований в
основному завдяки гратчастій пластинці. Положення гратчастої пластинки
має значення при плануванні оперативного втручання, а саме виборі підходу
до лікворної фістули. Клітини гратчастого лабіринту - порожнини овальної
або округлої форми, розділені тонкими кістковими пластинками, з'єднуються
з порожниною носа і між собою в межах кожної з груп (передні і задні).
Лобова пазуха - непарна порожнина, розташована в лобовій кістці, може
бути розділена перегородками. Сформована лобова пазуха часто має форму
піраміди. Тонка задня стінка лобової пазухи відокремлює її від ПЧЯ. Медійна
частина нижньої стінки знаходиться над смугою носа. Ступінь розвитку
лобової пазухи може варіювати. При слабкому розвитку пазуха може не
виходити за межі медіальної частини надбрівної дуги. У разі надмірного
розвитку пазуха поширюється латерально до скулового відростка лобової
кістки, вгору до лобного бугра і навіть до коронарного шва, тому в очна
частина лобової кістки, досягаючи малих крил, тіла клиноподібної кістки і
зорового каналу [19.] Крім того виділяють недорозвинені і односторонні
лобові пазухи.
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Клиноподібна пазуха - непарна порожнина в тілі клиновидної кістки.
Сформована клиноподібна пазуха має шість стінок. Передня стінка звернена
до порожнини носа, в ній знаходиться апертура клиноподібної пазухи, яка
розташована на рівні заднього кінця верхньої носової раковини. При
пошкодженні стінок клиноподібної пазухи можливе утворення повідомлення
з порожниною черепа. F. Grisoli [20.] поділяють пазухи за ступенем
пневматизации на групи: 1) пазуха розташована в передньо-верхньої частини
тіла клиноподібної кістки або відсутній (21%); 2) пазуха знаходиться спереду
і нижче турецького сідла (30%); 3) тіло клиноподібної кістки повністю
пневматизоване (49%); 4) пневматизована спинка турецкого сідла, сідло має
вигляд підвішеного в пазусі (2%). В інших випадках пазуха має стоншена
стінки, які легко лама при пошкодженні основи черепа. У разі порожнього
турецького сідла можливі фрмірованія черепно мозкових гриж з назальної
ликвореей в порожнину клиноподібної пазухи [21].
При аналізі анатомічних особливостей слід враховувати вікові зміни. Як
правило, лобова пазуха формується між 4 і 12 роками. Гратчастий лабіринт
існує з народження і повністю сформується до 16-17 років. Порожнина
клиноподібної пазухи візуалізується з 4 років, закінчує свій розвиток в період
статевого дозрівання [22] .До слабких місць, через які можливий розвиток
ліквореї,

відноситься

ямка

Розенмюллера,

яка

розташована

нижче

кавернозного синуса.
За літературними даними вроджені менінгоцелє і менінгоенцефалоцелє в
східній півкулі зустрічаються з частотою 1 на 13500 новонароджених [6], а в
таких країнах як Америка, Японія, країнах Західної Європи цей показник
набагато менше ніж 1 випадок на 35000 новонароджених. Потиличні
менінгоенцефалоцелє превалюють в країнах Західної Європи і Північної
Америки, тоді як сінціпітальні менінгоенцефалоцелє більше характерні для
Росії (до 86 відсотків), Африки, Марокко [7]. Існує думка, що це, можливо,
пов'язано з наявністю дефіциту вітаміну В у вагітних жінок, нестачею

34

фолієвої кислоти або впливу токсичних речовин як, наприклад, використання
хімічної зброї в Камбоджі під час військових дій в 1970 роках [8].
Назальна лікворея при нормальному внутрішньочерепного тиску (ВЧТ)
може бути обумовлена різними причинами: в 90% випадків вродженими
дефектами основи черепа (наприклад, персистуючий краніофарінгеальний
канал), в решти 10% - пухлинами (такими, як остеома лобової / гратчастої
кістки, назофарингеального (юнацька) ангіофіброма, назофарингеального
карцинома), інфекціями (менінгіт, сифіліс, туберкульоз), при СПТС та ін. Ряд
авторів [23.] вказують на

зв’язок СНЛ вродженними захворюваннями,

наявністю менінгоцелє, фокальною атрофією нюхових нервів в ділянці
решітчастої пластинки. Однак, в цілому етиологія СНЛ до сих пір
залишається недостатньо вивченою.
Загальновизнаними

етіологічними

факторами

СНЛ

є

ожиріння,

вроджені дефекти основи черепа, гіперпневматизований клиноподібний
синус [24] і СПТС [25]. Факторами для розвитку рецидиву СНЛ вважаються
вік старше 45 років, жіноча стать, ожиріння III-IV ступеня, ГБ, хронічні
захворювання верхніх дихальних шляхів. У 66% випадків, за даними авторів
[26], причиною СНЛ було захворювання сполучної тканини. Наприклад,
синдром

Марфана,

при

якому

спостерігається

витончення

ТМО,

гіперрухомість суглобів, відшарування сітківки в результаті генетичного
порушення синтезу микротрубочок екстраклітинного матриксу [27]. За
даними I. Schrijver і співавт., 2002 [28], синдром Марфана відзначався у 4
(20%) з 20 пацієнтів зі спонтанною спінальною ліквореєю.
Також серед причин СНЛ називають вроджені дефекти гратчастої
пластинки, задніх стінок лобової, гратчастої і клиноподібної пазух, девіацію
гребеня гратчастої кістки [29]. Крім того, НЛ може розвинутися при
патологічних процесах в головному, спинному мозку, кістках черепа або
хребта запального, пухлинного або дизебріогенетичного походження. Зміна
ліквородинаміки (ЛД), наприклад, після декомпресії, сприяє розвитку НЛ
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[30]. Наявність пахіонових грануляцій уздовж гратчастої пластинки також
може призводити до спонтанного витікання ЦСР з порожнини носа [31].
У дорослих одним з найпоширеніших факторів розвитку СНЛ є СПТС,
представлений інтраселлярним арахноідоцеле, яке зміщує гіпофіз до задньої
стінки клиноподібної пазухи, в результаті чого формується дефект підстави
сідла і виникає НЛ через утворену фістулу в стінці пазухи [32].
У літературі існує кілька етіопатогенетичних гіпотез, що стосуються
первинного СПТС, включаючи вроджений дефект діафрагми турецького
сідла і дію супраселлярних факторів, таких як постійне або періодичне
підвищення

ВЧТ

[33],

доброякісна

(ідіопатична)

внутрішньочерепна

гіпертензія (ДВГ) в 10- 15% випадків [34], зміна обсягу гіпофіза (під час
вагітності, лактації) [35.]
Вторинний СПТС може бути обумовлений аденомою гіпофіза, що
зазнала спонтанного некрозу ішемічного (після пологів, синдром Sheehan)
або геморагічного генезу [36]; гіпофізарною гіпертрофією з подальшою
інволюцією [37.], інфекцією, аутоімунним процесом, травмою, лікувальними
заходами (променевою терапією, фармакотерапії, операцією).
Одним з основних клінічних проявів СПТС є гормональний дисбаланс,
який вносить вклад в розвиток ожиріння, артеріальної гіпертензії (АГ)
коливань ВЧТ. Є дані про розвиток при СПТС гіперпролактинемії (39-123
мкг / л) з частотою 7,1% до 12,7% [38.]. Передбачуваною причиною
гіперпролактинемії в цьому випадку є стиснення гіпофіза в результаті
патології гіпоталамо-гіпофізарної області мозку [39]. Компресія гіпофіза
також може призводити до розвитку гіпофізарної недостатності [40.]. В
літературі [41] тотальний гіпопітуітаризм зустрічається рідко (близько 2%
всіх пацієнтів з СПТС), він частіше виявляється при повністю «порожньому»
турецькому сідлі (95,2%) [42]. Найчастіше зустрічається недостатність
гіпофізарних і гіпоталамічних гонадотропінів (6%) [43.]. Ізольована
недостатність адренокортикотропного (АКТГ), тиреотропного гормонів
(ТТГ) і натрійуретичного пептиду зустрічається рідко (близько 1% пацієнтів)
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[44.]. Тісна кореляція між рівнем АКТГ (але не концентраціями ТТГ, Т4,
натрію) і розміром турецького сідла була виявлена в дослідженні T. Yamada і
співавт., 2005 [45], що свідчить про наявність при СПТС гормональних
порушень переважно по гіпофізарно-наднирковій осі. Частота СПТС за
даними аутопсії варіює від 5,5% [46] до 23. Цей синдром досить
розповсюджений і зустрічається в 8-35% від загальної популяції [47],
причому, фактором ризику його розвитку є жіноча стать [48].
Найбільший відсоток виявлення даного захворювання припадав на вік
30-40 років, у жінок раніше, ніж у чоловіків. У більшості пацієнтів (155 з 213,
73%) зареєстрована надлишкова маса тіла (ІМТ> 25 кг / м2). У частини
пацієнтів (30 осіб, 14,1%) виявлено виражене ожиріння (ІМТ> 30 кг / м2).
Серед них 60% страждали синдромом нічного апное, МС, у 6,7% була
виявлена СНЛ.
Таким чином, СПТС включає комплекс факторів (жіноча стать, вік,
гормональні порушення, ожиріння), які можуть служити сприятливими для
розвитку СНЛ. Не дивно, що СПТС нерідко присутній у пацієнтів, які
страждають СНЛ [49]. Асоціація СНЛ з СПТС вперше була відзначена A.
Ommaya і співавт., 1968 [50]. і підтверджена іншими авторами [51]. За
даними R. Jordan і співавт., 1977 [52], СНЛ виявлялася у 9,7% пацієнтів з
СПТС, більшість з яких склали жінки з надлишковою масою тіла, які багато
народжували.
1.2 Патогенез назальной ліквореї
Важливим

і

незалежним

чинником

для

розвитку

СНЛ

є

гіперпневматізація клиноподібної пазухи [53]. Ця пазуха найчастіше
асиметрична, по-різному розташовується всередині тіла і периферичних
відростків клиноподібної кістки, формуючи різні варіанти норми в процесі
онтогенезу [54]. Гребені і гребінці, що залишаються на кордоні зрощення
кісток, вказують на складні процеси поділу, що відбуваються всередині
клиноподібної кістки в процесі розвитку [55]. Оскільки процес пневматизації
має безліч напрямків від одного ядра окостеніння до сусіднього, то
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відмінності

розмірів,

локалізації,

орієнтації

внутрішніх

перегородок

обумовлюють типову для клиноподібної пазухи асиметрію [56.] і різну
ступінь пневматизації клиноподібної кістки в дорослому віці [57]. У 1917 р
V. Cope відзначав наявність латеральних кишень в 72 (25%) з 292 випадків
обстеження клиновидних кісток, і деякі з цих кишень поширювалися аж до
круглого отвору СЧЯ. Іноді повітряні порожнини виявляються навіть в
крилоподібних відростках [58].
Виявлено залежність ступеня надлишкової пневматизації цієї пазухи від
відстані між круглим отвором і каналом Відієвої артерії (артерії
крилоподібного

каналу)

за

даними

комп'ютерної

томографії

(КТ),

специфічність склала 99% при відстані більше 11,4 мм [59]. Згідно іншому
проспективному КТ-дослідженню , у 267 пацієнтів з хронічними або
рецидивуючими синуситами ступінь пневматизації крилоподібного відростка
корелювала з виразністю протрузії каналу Відієвої артерії (p <0,001) і
круглого отвору (p = 0,004), а пневматизація переднього до крилоподібного
відростка - з виразністю протрузії каналу зорового нерву (p <0,001) [60.]. В
аналогічному КТ-дослідженні у 92 пацієнтів був виявлений взаємозв'язок
пневматизації переднього клиновидного відростка і протрузії зорового нерву
в клиноподібну пазуху (χ2 = 0,481, p = 0,007) [61].
Багато досліджень [62] вказують на зв'язок надлишкової пневматизації
клиноподібної кістки, і особливо її поширення на латеральні відділи кістки, з
розвитком СНЛ. Гіперпневматизація може служити причиною резорбції
кісток основи черепа, пролапсу і розриву ТМО. Через дефекти в кістки в
гіперпневматизованих ділянках можливе утворення невеликого менінгоцелє.
Такий патологічний механізм є важливим для розвитку СНЛ [63]. Так, в
дослідженні A. Lopatin і співавт., 2003 [64] надлишкова пневматизація
клиноподібної пазухи була виявлена у 6 (28,6%) з 21 пацієнта з СНЛ, у 4 з
них

утворилося

менінгоцелє

через

дефект

в

латеральній

частині

гіперпневматизованої пазухи. Автори також показали, що при описаному

38

механізмі утворення фістули ожиріння, АГ і рівень ВЧТ відіграють незначну
роль в розвитку СНЛ.
Судинні мальформації головного мозку також розглядаються в якості
важливих факторів СНЛ. Приховані мальформації основи черепа є
рідкісними аномаліями розвитку. Їх часто важко визначити навіть при
наявності таких ускладнень, як менінгіт або НЛ. У 1997 р B. Schick і співавт.
[65.] описали спостереження 4 пацієнтів з прихованими мальформаціями в
області гратчастої пластинки, верхівки піраміди скроневої кістки, круглого
отвору, клиноподібної і лобової пазух, у 3 з яких розвинулася НЛ. У 2007 р
A. Ramos і співавт. [66] вперше описали випадок локалізації фістули в основі
черепа у пацієнтки 36 років з синдромом Марфана. Під час спіральної
комп'ютерної томографії (СКТ) у неї була виявлена пневмоцефалія, лікворна
фістула клиноподібної пазухи і невеликий кістковий дефект потиличної
кістки основи черепа.
У дослідженні M. Engelhardt і співавт., 2005 [67] наявність гіперостозу
надавало значний вплив на розвиток ліквореї після краніотомії.
Краніофаціальний гіперостоз характерний для синдрому Протея патології, пов'язаної з соматичною мутацією, яка в 30% випадків зачіпає
краніофаціальні структури [68]. Порушення будови краніофаціальних
структур і асиметрія черепа теоретично можуть сприяти порушенню ЛД і
розвитку СНЛ, але в літературі такі випадки не описані. Є опис одного
випадку поєднання остеофітів і лікворної фістули на рівні грудного відділу
хребта [69].
Таким чином, існує безліч причин, які можуть призводити до розвитку
СНЛ. Основними серед них є гіперпневматизація клиноподібної кістки, ВЧГ,
ОПЗ і СПТС. Найбільш схильні до стійкої, рецидивуючої СНЛ жінки, які
багато народжували, старше 50 років, які страждають на ожиріння, АГ. Слід
пам'ятати про можливий вплив на розвиток СНЛ наявності у пацієнта МС,
СНОА, синдрому Іценко-Кушинга, стійкої АГ, генетичної патології. В даний
час існують кілька теорій розвитку вроджених менінгоенцефалоцелє. Одна
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точка зору свідчить про те, що в процесі ембріогенезу розвивається нервова
тканина, яка випинає через слабкі точки в кістках черепа (як наприклад між
лобовою

і

гратчастою

кісткою

в

разі

фронто-етмоідальних

менінгоенцефалоцелє), в результаті чого утворюється вроджений кістковий
дефект, який може стати грижовими воротами [9]. Існують різні «теорії»
причин виникнення менінгоцелє. Так, існує гіпотеза про зупинку розвитку
черепа в ембріональному періоді, в результаті чого виникає первинна ектопія
мозкових оболонок і головного мозку через первинні дефекти черепа. Springs
пояснює походження мозкових гриж і менінгоцелє патологічними змінами
скепіння черепа, що виникли в результаті перенесеного плодом в періоді
вагітності менінгоенцефаліту. Klein вважає, що причиною виникнення
менінгоцелє

є

внутрішньоутробна

гідроцефалія,

яка

призводить

до

розбіжності кісток черепа і його перфорації в області природних отворів [10].
При розвитку транссфеноідального менінгоцелє можливою причиною є
персістенція бокового краніофарінгеального каналу. У 1881р. Максиміліан
Штернберг описав латеральний краніофарінгеальний канал, як спадковий
дефект кістки в латеральній стінці клиноподібної пазухи, який утворюється
внаслідок порушення злиття точок осифікації крил клиноподібної кістки, її
задніх і передніх відділів в області латеральної стінки клиноподібної пазухи.
[11].
Багато досліджень вказують на зв'язок надлишкової пневматизації
клиноподібної кістки, і особливо її поширення на латеральні відділи кістки, з
розвитком спонтанної назальної ліквореї і подальшим формуванням
менінгоцелє. Гіперпневматізація може служити причиною резорбції кісток
основи черепа, пролапсу і розриву твердої мозкової оболонки. Через дефекти
кістки в гіперпневматізірованних ділянках можливе утворення невеликого
менінгоцелє. Так, в дослідженні A. Lopatin і співавт., 2003 [12] надлишкова
пневматизація клиноподібної пазухи була виявлена у 6 (28,6%) з 21 пацієнта
зі спонтанною назальной ликвореєю, у 4 з них утворилося менінгоцелє через
дефект в латеральній частині гіперпневматизованої пазухи. Автори також
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показали, що при описаному механізмі утворення фістули ожиріння і рівень
інтракраніального тиску відіграють незначну роль в розвитку ліквореї.
У літературі немає однозначної думки щодо зміни інтракраніального
тиску при менінгоцелє. Деякі автори [13] вважають, що внутрішньочерепний
тиск знижується або залишається незмінним при даній патології. Інші
дослідники

виділяють

підвищення

внутрішньочерепного

тиску

як

незалежний фактор розвитку менінгоцелє. Деякі автори [14] вважають
спонтанну назальну лікворею проявом або ускладненням доброякісної
внутрішньочерепної гіпертензії. Доброякісна внутрішньочерепна гіпертензія
(синонім - псевдопухлина мозку) - синдром, який характеризується
підвищеним

внутрішньочерепним

тиском

при

відсутності

клінічних,

лабораторних та нейровізуалізаційних ознак патології мозку. Це рідкісне
захворювання,

часто

асоційоване

з

ожирінням,

жіночою

статтю,

підвищенням венозного тиску в результаті стенозу венозного синуса [15].
Проте залишається неясним, чи є стеноз причиною або наслідком
доброякісної гіпертензії. Деякі автори [16] вважають ожиріння фактором
ризику для розвитку цього синдрому, оскільки надлишкова маса тіла
викликає підвищення інтраабдомінального і інтраторакального тиску. При
цьому може порушуватися венозний відтік, що призводить до розвитку
доброякісної інтракраніальної гіпертензії.
Іншою ознакою можливої наявності епізодів внутрішньочерепної
гіпертензії є порушення згортання крові. C. Glueck і співавт., 2005 [17]
обстежили 65 жінок з тромбофілією, гіпофібрінолізом і синдромом
полікістозу яєчників і прийшли до висновку, що причиною розвитку
доброякісної внутрішньочерепної гіпертензії можуть бути порушення
згортаючої системи крові (тромбофілія, гіпофібріноліз з подальшим
тромбозом), які здатні перешкоджати розробції ліквору через пахіонові
грануляції. У 1926 р C. Locke [18.] припустив, що посилення гідростатичної
пульсації,

що

виникає

при

будь-якій

формі

підвищеного

внутрішньочерепного тиску, може призводити до розтягування і, можливо,
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розриву павутинної оболонки навколо нюхових волокон і витіканню ліквора
через гратчасту пластинку. Механізм виникнення травматичної назальної
ліквореї досить вивчений. Лікворея виникає внаслідок пошкодження кісток
передньої черепної ями при дії травмуючого фактора на лицьовий скелет.
Лінія

перелому зазвичай

проходить

через

тонку кістку гратчасто-

етмоідальної частини. Тверда мозкова оболонка цієї частини щільно
прикріплена до кістки і легко розривається. Лінія перелому також може
сягати до ПЧЯ від склепіння черепа. Лінія перелому може проходити на рівні
ПЧЯ і лобної пазухи, гратчасто-етмоїдальної ділянки, які є спільною
стороною перелому, включати також клиноподібну пазуху, гіпофізарну ямку.
Внаслідок таких пошкоджень виникає ефект втягнення оболонок мозку
краями перелому, що призводить до формування губоподібної нориці.
Шлуночкові ліквореї виникають внаслідок поренцефалії через рановий канал.
Мозкові грижі виникають за рахунок вибуханняне мозку з оболонками через
кістковий дефект [70], травматичні ліквореї в більшості випадків виникають
при вприві на лицьовій скелет. Ризик виникнення даної ліквореї залежить від
виду

пошкодження:

в

основному

свищі

формуються

при

медіо-

краніофаціальних та латеро-краніофаціальних пошкодженнях - до 20%
випадків [71].
Основоположними в патогенезі НЛ є особливості анатомічної будови
передньої і середньої черепних ямок. Невеликі розриви павутинної оболонки
можуть виникати навіть при незначній внутрішньочерепній патології
внаслідок неоднорідного будови кісток, що утворюють основу черепа
(відсутності роздільних зовнішньої, внутрішньої пластинки і диплоетичного
шару між ними; наявності повітроносних порожнин і численних отворів для
проходження черепних нервів і судин), невідповідності між еластичністю і
пружністю кісток в парабазальних і базальних відділах черепа, щільного
прилягання ТМО.
За одними даними [72], первинна СНЛ виникає при поєднанні
пошкоджень мозкових оболонок і кісткового дефекту в основі черепа на тлі
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постійно або періодично підвищеного ВЧТ, який перешкоджає самостійному
закриттю такої фістули. За іншими даними [73], розвиток локальної резорбції
тканин в області передніх відділів основи черепа можливо і при нормальному
ВЧТ. Найчастіше такі фістули утворюються в павутинної і твердої мозкових
оболонках, тісно пов'язаних з нюховими нитками, які проходять через тонку
ґратчасту пластинку. За результатами експериментів на щурах, проведених
C. Johanston і співавт., 2006 [74], велика частина ЦСР відтікає через отвори
гратчастої пластинки і вздовж нюхових ниток проникає в підслизовий
простір носа і очниці, звідки реабсорбується лімфатичними капілярами в
шийні лімфатичні вузли, а звідти - у венозне русло. Можна припустити
наявність в області

гратчастої пластинки

вроджених

дефектів, які

формуються в ембріональному періоді і привертають в подальшому до
розвитку СНЛ. Однак вроджені дефекти при СНЛ найчастіше локалізовані в
клиноподібному синусі (39-42,9%), гратчастої кістки (28,6-29%) і гратчастої
пластинці (26-28,6%) [75]. Рідше дефекти можуть знаходитися в задній стінці
лобової пазухи.
Найбільш поширеним джерелом НЛ є дефект в основі ПЧЯ, який
пов'язаний з порожниною носа через осередки гратчастої кістки і лобову
пазуху [76]. Клиновидна пазуха, як і кам'яниста частина скроневої кістки,
рідше приймає участь у генезі СНЛ [77]. За даними S. Mukkamala і співавт.,
2002 [78.], при обстеженні 53 пацієнтів з НЛ різної етіології (в тому числі і
спонтанної) фістула в 39% випадків локалізувалася в області гратчастої
пластинки і осередків гратчастої кістки, в 15% - поширювалася в лобову
пазуху і також в 15% - в область турецького сідла і клиноподібну пазуху.
Однак в дослідженнях, присвячених аналізу тільки СНЛ, типовими місцями
локалізації фістул були передня частина латеральної стінки клиноподібної
пазухи і основа СЧЯ (82%) [79.], решітчаста пластинка (28,5%), задня і
латеральна стінки клиноподібної пазухи (42, 9%) [80.]. На думку P. Shetty і
співавт., 2000 [81.], область переходу латеральної стінки клиновидного
синуса в основу СЧЯ за структурою є однією з найслабших, що служить
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фактором до утворення передньомедіального височного енцефалоцеле
(одного з п'яти основних типів скроневих енцефалоцеле) [82].
За даними P. Shetty і співавт., 2000, у 10 (91%) з 11 пацієнтів з СНЛ була
присутня надлишкова пневматизація латеральної стінки клиноподібної
пазухи. Автори вважають, що вектор пульсації ЦСР, діючи вздовж
передньомедіальної частини СЧЯ, формує вигнуту назовні конфігурацію
латеральної стінки клиноподібної пазухи.
Таким чином, рівень лікворного тиску поряд з ефектом гидростатичної
пульсації призводять до утворення в місцях виростів павутинної мозкової
оболонки вдавлених або невеликих отворів, до яких прилягає мозкова
тканина або м'яка / тверда мозкова оболонка [83]. Фіксація цих мозкових
оболонок призводить до поступового стоншення ТМО і її фенестраціі з
утворенням арахноідального дивертикулу або лікворної фістули при розриві
павутинної оболонки. D. Russell, 1968 [84.], J. Hubbard і співавт., 1985
вважають, що періодичне підвищення ВЧТ (при напрузі, чханні, кашлі),
порушення цілісності павутинної оболонки сприяють витонченню ТМО і
кістки. У 1943 р J. O'Connell [85] вважав, що зміни ВЧТ можуть бути
пов'язані також з епізодами гіпоксії.
Таким

чином,

поєднання

пневматизованних

латеральних

частин

клиноподібної кістки і арахноідальних вдавлень на основі СЧЯ є важливим
фактором, що призводить до розвитку СНЛ. Локалізація фістули в
латеральній області клиноподібної кістки і великі дефекти основи черепа
також збільшують ймовірність виникнення рецидивуючої форми СНЛ [86].
За походженням розрізняють травматичну і нетравматичну лікворею.
Травматичні в свою чергу діляться на акцидентні (внаслідок черепномозкової травми) і ятрогенні [87].
Нетравматична лікворея може бути пов'язана з об'ємними утвореннями
головного мозку, вродженою патологією або виникає без встановленої
причини (спонтанна або ідіопатична) [88].
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Клінічні форми посттравматичної назальной ліквореї класифікуються
залежно від термінів виникнення, тривалості, локалізації лікворної фістули.
За

термінами

виникнення

посттравматична

назальная

лікворея

підрозділяється на ранню (до 3 тижнів), пізню (більше 3 тижнів). За
тривалістю (в тому числі і ятрогенна): нетривалу (до 3 місяців), тривалу
(більш 3 місяців).
Менінгоцелє або менінгоенцефалоцелє за класифікацією поділяють на:
травматичні, вроджені, ятрогенні, спонтанні менінгоенцефалоцелє. За
локалізацією: потиличні, склепіння черепа, фронто - етмоідальні, задньої
черепної ямки, базальні [2]. Енцефалоцелє склепіння черепа складають 80
відсотків випадків енцефалоцелє в західній півкулі [3] і підрозділяються на
межлобні, переднього джерельця, міжтім’яні, скроневі, заднього джерельця.
Фронто-етмоідальні менінгоцелє або сінціпітальні, становить 1,5 відсотків
усіх випадків енцефалоцелє [4], при яких грижові ворота знаходяться на
обличчі в таких ділянках як: носо-лобні (кістковий дефект в області назіона),
носо-гратчасті (кістковий дефект знаходиться між носової кісткою і носовою
хрящем, носо-орбітальні (дефект розташований в переднє-нижній частині
медіальної стінки орбіти). Потиличні менінгоенцефалоцелє часто включають
в себе судинні структури. Менінгоенцефалоцелє задньої черепної ямки
зазвичай містять тканину мозочка і розширений шлуночок та називаються
менінгоенцефалоцістоцелє. Базальні менінгоцелє складають до 1,5 процентів
всіх черепно-мозкових гриж [5] і підрозділяються на трансетмоідальні
(випинання в носову порожнину через дефект продірявленої пластинки),
Сфено-етмоідальні (випинання в задній частині носової порожнини),
транссфеноідальні (випинання в основну пазуху або носоглотку через
збережений краніо-фарінгеальний канал), фронт-сфеноідальні або сфеноорбітальні (випинання в орбіту через верхню орбітальну щілину).
1.3 Діагностика назальної ліквореі
Зазвичай

першим

фахівцем,

до

якого

звертається

пацієнт

з

риноліквореєю, є оториноларинголог. Назальна лікворея може мати клінічні
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прояви, схожі з симптомами алергічного або вазомоторного риніту і
риносинуситу або нагадувати стан слизової оболонки порожнини носа після
зрошення рідкими ліками. Найчастіше спочатку ретельно зібраний анамнез
захворювання, життя дає вірний напрямок для вибору подальшої тактики
лікування пацієнта.
При аналізі скарг у обстежених хворих необхідно уточнити наявність
виділень з носа, утруднення носового дихання, кашлю під час сну,
періодичних носових кровотеч, порушення нюху, головних болів, слабкості,
нездужання, частих ГРВІ, ангін, неприємного запаху з рота, періодичної
дисфонії, парестезій в носі, горлі, підвищення температури, порушення зору,
запаморочення [12, 84]. Найбільш частою і постійної скаргою у пацієнтів з
ліквореєю є головний біль. Основна його причина - гіпотензійний синдром.
Пацієнтів турбує несильний, але постійний, стискаючого характеру головний
біль, який може супроводжуватися почуттям закладеності у вухах,
запамороченням, серцебиттям, неприємними відчуттями в грудях і животі,
парестезією, слабкістю та іншими вегетативно-судинними і вегетативновісцеральними ознаками [50, 81, 87, 104]. Характерно, що цефалгія найбільш
чітко виражена в вертикальному положенні хворих і суттєво зменшується
при переході в горизонтальне положення [104, 149, 211, 213, 256]. Для
спонтанної ліквореї є характерними ортостатичні головні болі, пов'язані, як
вважають, з інтракраніальною гіпотензією. Описані випадки, коли головний
біль при спонтанній ліквореї з'являється при мінімальному навантаженні, а
не при зміні положення тіла або носить антиортостатичний характер, що
скоріше можна пояснити підвищенням внутрішньочерепного тиску [104,
149]. Інтенсивність головного болю часто пов'язана з виділенням ліквору з
носа. Іноді профузна назальна лікворея самостійно припиняється на короткий
час, в цей же період починається головний біль, з початком виділень
відбувається зменшення або регресія болю. По всій видимості, 26 механізм
цього явища залежить від тимчасового зниження внутрішньочерепного
лікворного тиску [181,193,203,204]. Астенічний синдром при лікворі
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характеризується

відчуттями

слабості,

втоми,

швидкої

фізичного

і

психічного виснаження, порушеннями концентрації уваги, зниженням
розумової діяльності, часом в поєднанні з вегетативними проявами. Для
пацієнтів

з

ліквореєю

типові

постійний

дискомфорт,

зниження

працездатності, пригнічений настрій, замкнутість, страх, а у тих, хто
перенесли гнійний менінгіт - страх його повторення [114]. У разі тривалої і
сильної ліквореї можуть спостерігатися ознаки загальної дегідратації у
вигляді сухості шкірних покривів і видимих слизових оболонок, а також
схуднення [12]. До частих клінічних симптомів відноситься нічний кашель наслідок подразнення ліквором слизової оболонки верхніх дихальних шляхів
в горизонтальному положенні. В результаті цього відбувається потрапляння
цереброспінальної рідини в трахею і бронхи, що при тривалому положенні
хворого на спині призводить до подальшого розвитку хронічного бронхіту, а
також тривалих пневмоній [148, 151].
Для ефективного хірургічного лікування СНЛ необхідно підтвердити її
наявність і визначити точну локалізацію лікворної фістули за допомогою
різних

лабораторних

специфічність

і

кожного

нейровізуалізаційних

методик.

методу

слід

діагностики

Чутливість

і

інтерпретувати

з

обережністю, оскільки результати залежать від обраної популяції пацієнтів,
розміру дефекту, швидкості витікання ліквору і індивідуальної оцінки
дослідником [89].
Для диференціальної діагностики кровотечі і ліквореї використовується
ознака подвійного кільця (ознака обідка), яке виникає навколо кров’янистої
плями на папері або серветці при наявності домішки ліквору в кров’янистому
вмісті, що виходить з носа [90]. При незначному або періодичному
закінчення ліквору діагностика СНЛ залишається проблематичною і до
теперішнього часу немає загальновизнаних алгоритмів її діагностики [91].
Глюкозний тест. Диференціальний діагноз ліквореї з вазомоторним і
алергічних риніти проводиться шляхом визначення рівня глюкози в виділеної
з носа рідини. ЦСР містить набагато більше глюкози (2,3-4 ммоль/л) і значно
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менше білка (0,1-2,22 г/л) і мукополісахаридів, ніж серозне виділення з носа
[92]. Однак досить велика ймовірність отримання хибнопозитивних і хибно
негативних результатів. Наприклад, після операції у пацієнта може бути
фізіологічне

підвищення

рівня

глюкози.

І

навпаки,

у

пацієнта

з

бактеріальним менінгітом її рівень буде занижений. Останнім часом
чутливість і специфічність цього методу ставиться під сумнів [93].
Застосування його в якості безперечного методу підтвердження СНЛ не
рекомендується, оскільки глюкозний тест є неспецифічним і має низьку
чутливість (80%) [94]. Розроблено альтернативні методи, які полягають в
аналізі специфічних білків-маркерів ліквору в назальних виділеннях за
допомогою двомірного електрофорезу, нефелометричного аналізу (β-trace
протеїн)

[95],

іммуноблотингу

(трансферин),

електрофорезу

з

сульфатполіакріламідним гелем (β2- трансферин) [96].
β2-трансфериновий тест. Стандартом лабораторної діагностики ліквореї
є тест на визначення β2-ізоформи трансферину (тау-білка) [97] методом
іммуноелектрофореза. β2-ізоформа утворюється з β1 під дією нейромінідази
центральної нервової системи [98]. Даний білок існує в організмі тільки в
трьох рідинах - лікворі, перилімфі і склоподібному тілі ока. Також він може
бути виявлений в сироватці крові новонароджених і пацієнтів з хворобами
легень, раком прямої кишки, нейропсихічними захворюваннями, порушеним
метаболізмом глікопротеїнов [99]. Визначення β2-трансферину є найбільш
специфічним (близько 100%) і чутливим (95%) методом діагностики СНЛ.
Однак не виключені, нехай рідко, хибнопозитивні або помилково негативні
результати [100], які можуть бути пов'язані зі зміною поліпептидного
послідовності трансферину в результаті генетичних або інших причин [101].
Уважний збір анамнезу пацієнта, порівняння змісту β2-трансферину в ЦСР,
крові та інших рідинах дозволяє уникнути помилкової інтерпретації
результатів тесту. В цілому, метод визначення β2-трансферину дозволяє з
високою чутливістю і специфічністю, швидко, неінвазивно діагностувати
НЛ, однак він не вказує на локалізацію дефекту в основі черепа [102]. Деякі
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автори вважають, що ще більш специфічним маркером для діагностики
ліквореї

є

визначення

β-trace

протеїну

(простагландин

D-синтази)

нефелометричним методом. У 1987 р. K. Felgenhauer і співавт. [103] вперше
використовували цей білок в якості маркера ліквореї, оскільки його рівень в
ЦСР в 35 разів вище, ніж в крові. Білок продукується менінгеальними
оболонками, хоріоїдальними сплетіннями і меншою мірою астроцитами,
однак фізіологічна роль його повністю ще не вивчена [104]. Показано, що
специфічність і чутливість визначення β-trace протеїну становить 100 і 97%
відповідно [105].
Ендоскопічний огляд порожнини носа найчастіше служить для
візуального визначення, минає ЦСР і / або місця її витікання При тривалому
існуванні НЛ в ряді випадків визначаються атрофічні зміни слизової
оболонки з тонкою і мацерацією покривного епітелію. Для більш
оптимального пошуку лікворної фістули назальну ендоскопію проводять
через 20-30 хв. після інтратекального введення флуоресцеїну, який добре
видно в білому світлі ендоскопа. Однак ендоскопічне дослідження
порожнини носа в синьому світлі (лампа Вуда) забезпечує кращу
візуалізацію [106].
Ендоскопічна

ендоназальна

діагностика

НЛ

за

допомогою

інтратекального введення барвників в даний час не використовуються через
їх високу токсичність. Індигокармін, метиленовий синій і синій Еванса
нейротоксичні і мають низьку ефективність для визначення локалізації
фістули [107]. Альтернативою є використання флуоресцеїну, який вводиться
ендолюмбально перед операцією або під час її, для точної локалізації і більш
ефективного закриття дефекту [108]. Вперше цей метод застосували в 1960 р
F. Kirchner і G. Proud [109 ]; в подальшому розвинув його в 1980 р W.
Messerklinger [110]. Рекомендують використовувати суміш 5-10 мл ЦСР і 0,2
мл [111], 0,4 мл [112] або 0,5 мл [113.] 5% розчину флуоресцеїну для
повільного введення через люмбальну пункцію за 1 годину до діагностичної
ендоназальної ендоскопії. Жовто-зелений колір назального секрету вказує на
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присутність ліквору. Флуоресцеїн може бути визначений навіть при
розведенні 1: 1 600 000 [114]. Використання синього світлофільтру покращує
виявлення сильно розведеного флуоресцеїну. Недоліком методу є те, що
ендоназальна ендоскопія не завжди може забезпечити достатній огляд для
точної

локалізації

фістули,

особливо

у

пацієнтів

з

відсутністю

трансназальних хірургічних втручань в анамнезі. Імовірність встановити
локалізацію лікворної фістули цим методом становить 25-64%, якщо КТ і
назальна ендоскопія

були

неефективні

[115].

Більш

ефективним

є

використання флуоресцеїну для локалізації фістули під час операції, коли
існує достатній огляд [116]. Ускладнення при даній методиці виникають
рідко і пов'язані головним чином з високими дозами флуоресцеїну.
Найчастіше виникають головний біль, нудота, блювота, підвищення
температури, запаморочення, біль у потилиці [117], рідше - порушення
відчуття дотику, слабкість в ногах, ураження черепних нервів, опістотонус і
судоми [118].
1.4 Лікування назальної ліквореї
У лікуванні посттравматичної назальной ліквореї використовується як
консервативне так і хірургічне лікування. Вибір методу залежить від виду
ліквореї, перебігу захворювання (ЧМТ), і локалізації свища. При цьому,
перевага віддається хірургічному лікуванню, враховуючи ризик розвитку
менінгіту. Описано й інші ускладнення ліквореї - такі як пневмоцефалія,
абсцеси мозку [119].
У літературі є дані про доцільність проведення хірургічного лікування в
перші дні виникнення травматичної ліквореї до моменту можливого
спонтанного її закриття, мотивуючи це тим, що при зупинці ліквореї фістула
залишається, і тому ризик розвитку менінгіту вірогідний протягом усього
життя. Вважається, що зупинка ліквореї виникає за рахунок тампонади місця
витікання ліквору набряклим мозком. [120.]
Інші автори займають більш стриману позицію, вказуючи на те, що
лікворея зупиняється у 85% хворих протягом першого тижня [121.]. В. І.
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Хворостухін [122], C. Probst [123] пропонують оперувати хворих на
лікворею, яка не зупиняється, через два тижні після травми, A. Laun через
три тижні після неефективності консервативного лікування. Р. А. Карамишев
[124] мотивує відстрочку оперативного лікування необхідністю повноцінного
обстеження пацієнта, яке можливо при стабільному стані хворого і наявності
сформованої лікворної нориці, яку легко виявити.
Введення

в

практику

менш

травматичних

методів

лікування

посттравматичної назальної ліквореї стало можливим завдяки тривалому
люмбальному дренажу, техніка якого була вперше описана в 1963 році G.
Vourc'h [125]. Включаючи деякі модифікації, принципи його використання
збереглися і зараз. Ця хірургічна маніпуляція стала першим малоінвазивним
методом лікування ліквореї.
G.

McCoy

[126],

грунтуючись

на

теоретичних

розрахунках,

сформулював принципи початкового лікування, при якому можливе
самостійне припинення ліквореї. На його думку, використання тривалого
дренування, як самостійного лікування, можливо, однак воно повинно бути
припинено при тривалості ліквореї більше, ніж 24 години. Запальні
ускладнення при цьому методі лікування відзначалися у 10% [127].
Згідно

з

рекомендаціями

Міжнародної

асоціації

нейрохірургів

сформульовано кілька причин, які вказують на необхідність оперативного
лікування: 1) профузная лікворея, яка не припиняється протягом 10-14 діб
після медикаментозного лікування і використання люмбального дренажу; 2)
наявність напруженої пневмоцефалії; 3) перенесений менінгіт; 4) ремітуюча
лікворея; 5) лікворея супроводжується високим інтракраніальним тиском; 6)
лікворея, яка пов'язана з деструкцією або значним пошкодженням основи
черепа або навколоносових пазух; 7) післяопераційна лікворея, особливо
коли навколоносові пазухи були частиною операційного доступу [128].
Консервативному

лікуванню

практично

не

піддаються

лікворея

навколоносових пазух, порожнини турецького сідла, шлуночкові ліквореї.

з
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Хірургічне лікування назальної ліквореї включає транскраніальні
(інтракраніальні)

і

екстракраніальні

(зовнішній

і

ендоназальний

ендоскопічний доступи) операції для закриття лікворної фістули [129.]. Вибір
тактики хірургічного лікування НЛ багато в чому залежить від її
інтенсивності, локалізації лікворної фістули, етіології. При транскраніальній
операції виконується одностороння або двостороння лобова кістковопластична трепанація черепа і здійснюється пластика лікворної фістули епіабо субдуральним доступом, в залежності від її локалізації [130.]. Останнім
часом перевага віддається інтрадуральному підходу до лікворної фістули,
оскільки

екстрадуральний

спосіб

часто

пов'язаний

з

вираженою

травматизацією ТМО при її відділенні від кісток черепа. Переваги
транскраніального

підходу

включають

хороший

огляд,

можливість

одночасного обстеження прилеглих відділів кори головного мозку і
лікування супутньої патології, більш ефективне тампонування лікворних
фістул при наявності високого ВЧТ.
Успішні операції при транскраніальному підході складають від 50 до
73% випадків. Недоліками є ризик рецидивного перебігу НЛ (10-27%),
тривалість операції, велика тривалість госпіталізації, поганий огляд фістул
клиноподібної пазухи і велика кількість ускладнень.
Післяопераційні ускладнення відзначаються більш ніж в 40% випадків і
представлені аносмією / гіпосмією (близько 100%); травмами, пов'язаними з
тракцією лобових часток (внутрішньомозковими крововиливами, набряком
мозку, судомами, дисфункцією лобових часток); остеомієлітом лобової
кістки [131.]. У 20-40% випадків даний підхід виявляється неефективним
[132], в 10% - неефективні повторні операції з використанням цього ж
підходу.
Таким чином, застосування даного підходу можливо в складних
випадках, а також при поєднанні НЛ з пухлиною або інфекцією в головному
мозку [133], [135].
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Ендоскопічна

ендоназальна

методика

забезпечує

найбіьш

багатосторонню візуалізацію і точну локалізацію фістули. Вона дозволяє
оглянути всі стінки клиноподібної пазухи, чітко видалити слизову оболонку
без збільшення розміру дефекту, точно закрити фістулу при пластиці,
уникнути розрізів на обличчі, мінімізувати інтраназальні пошкодження і
скоротити час операції. Все це робить ендоскопічний ендоназальний підхід
методом вибору для хірургічного лікування НЛ [136].
Сучасні ендоскопічні та транскраніальні способи дозволяють домогтися
успіху більш ніж в 80% випадків при різній етіології НЛ [137]. Дослідження,
присвячені використанню ендоназального доступу у пацієнтів зі СНЛ, в
літературі зустрічаються рідко. Згідно з даними A. Lopatin, ефективність
ендоназальної ендоскопічної хірургії при СНЛ склала 95,2%. Рецидив НЛ
відзначений тільки у 1 пацієнта з локалізацією фістули в глибокій
латеральній кишені гіперпневматизованої клиноподібної пазухи.
Імовірність рецидиву СНЛ в порівнянні з іншими видами ліквореї вище.
Успіхи ендоскопічної техніки були оцінені E. Dodson і співавт., 1994 [139]
при аналізі 29 випадків НЛ різної етіології. Повне відновлення ЛД після
операції відзначалося у 75% пацієнтів при тривалості періоду спостереження
від 3 до 43 місяців. D. Lanza і співавт., 1996. [140] проаналізували дані 36
пацієнтів, які зазнали ендоскопічного лікування НЛ. Успішність операцій
досягала 94% при спостереженні протягом 2-57 міс. За іншими даними, успіх
досягається в 86-97% випадків [141]. Успіх при повторних операціях для
закриття персистуючих фістул становить 60% [141]. Згідно з результатами
ретроспективного аналізу J. Zuckerman і співавт., 2005 [142.], рецидиви після
ендоскопічного закриття лікворних фістул різного генезу спостерігалися у
15% пацієнтів, причому найбільш часто в період від 1 до 6 міс.
На сьогоднішній день різні автори пропонують різні методики пластики
лікворної фістули [143,145,146]. Однак, за даними деяких дослідників, вибір
методики пластики для реконструкції дефекту основи черепа залежить від
розміру дефекту. Так, за даними Д.Н. Капітанова і А.С. Лопатіна
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(ендоскопічна діагностика і лікування назальної ліквореї Москва 2015) при
розмірах кісткового дефекту до 0,5-0,6 см фістулу необхідно закривати
клаптем слизової оболонки з порожнини носа (так звана overlay техніка).
Техніка overlay передбачає використання клаптів слизової оболонки з
порожнини носа (найчастіше це середня носова раковина) і накладення його
поверх

дефекту.

Попередньо

краю

кісткового

дефекту

необхідно

деепітелізувати для утворення більш потужного рубця, який би перешкоджав
рецидиву ліквореї, забезпечуючи більшу герметичність.
На сьогоднішній день використовуються клапті слизової оболонки на
живильній судинній ніжці для профілактики некрозу пластичного матеріалу.
Існують роботи, в яких автори використовували і вільні клапті слизової
оболонки, проте вони підкреслюють ризики можливого некрозу і недієвості
пластики (Hegazy H.M., Carrau R.L., Snyderman C.H. Transnasal endoscopic
repair of csf leak: metaanalysis. Laryngoscope 2000; 110: 1166-1172).
Ймовірність рецидиву ліквореї при використанні методики пластики з
використанням клаптя слизової оболонки з порожнини носа на живильній
судинній ніжці, за даними різних авторів, становить до 20% (Marks S.C.
Middle turbinate graft for repair of csf leaks AmJ. Rhinol. 1998; 12: 417-419).
При дефектах більше 0,6 см рекомендується використовувати методику,
яка передбачає використання декількох видів трансплантатів («сандвіч» або
«листковий пиріг»), з обов'язковим встановленням в порожнину черепа
трансплантата, який би знаходився між ТМО і кісткою основи черепа, так
звана техніка «underlay»[(Hegazy HM, CarrauRL, Snyderman CH Transnasal
endoscopicrepairofcsfleak: metaanalysis. Laryngoscope 2000; 110: 1166-1172).].
Розміри кісткового дефекту більше 0,6 см забезпечують повну візуалізацію
при виконанні дисекції ТМО від кістки основи черепа. З огляду на те, що є
простір для маневру і забезпечується хороша візуалізація всіх відділів ТМО,
ризик

її

травмування

мікроінструментом

мінімальний.

Оптимальним

трансплантатом, який використовується для закриття інтракраніально, є
фрагмент широкої фасції стегна пацієнта. При використанні фасції хірург
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практично не обмежений в матеріалі, фасція легко моделюється, забезпечує
хорошу герметизацію дефекту ТМО. Після встановлення трансплантата
інтракраніально, на ділянку попередньо деепітелізованого дефекту з боку
порожнини носа наноситься клапоть слизової оболонки на живильній
судинній ніжці. Overlay трансплантатом може служити середня носова
раковина, однак найчастіше використовується клапоть з перегородки носа,
так званий Hаdad flap. Ця методика досить добре зарекомендувала себе при
пластиці дефектів при спонтанній і ятрогенній лікворі, а також при
хірургічних втручаннях на селлярно-хіазмальній ділянці, зокрема, при
реконструкції дефектів основи черепа в клиноподібній пазусі при видаленні
аденоми гіпофіза. Згідно з літературними даними, рецидиви ліквореї після
використання такої методики пластики можуть становити до 15-20% (Hegazy
HM,

CarrauRL,

Snyderman

CH

Transnasal

endoscopicrepairofcsfleak:

metaanalysis. Laryngoscope 2000; 110: 1166-1172).
З огляду на негативні моменти пластики дефектів основи черепа з
використанням загальноприйнятих методик, нами були розроблені свої
способи пластики основи черепа в залежності від розмірів кісткового
дефекту.
1.5 Використання сучасних композитних імплантаційних матеріалів при
пластичних операціях в отоларингології для закриття дефектів черепа та
попередження ліквореї.
За даними літератури

успішність аутогенної кістки як золотого

стандарту серед всього трансплантаційного матеріалу в значній мірі полягає
в тому, що вона містить клітинні і матричні компоненти від одного і того ж
пацієнта, забезпечує каркас-матрицю для остеокондукції і фактори росту для
остеоіндукції та ефективно замінюються новоствореною кісткою [147, 148].
Однак, використання аутогенної кістки має недоліки, такі як: інвазивність
процедур, додаткових оперативних втручань з нанесенням хірургічної
травми, обмежена доступність і необхідність вилучення з інших анатомічних
ділянок, обмежена кількість трансплантата, доступного для збору, ризик
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інфекції та хвороб в донорському місці, можливість резорбції кістки в місці
реціпієнті та відчуття дискомфорту пацієнтом [149, 159, 151]. Крім того, збір
аутогенних кісткових блоків є трудомістким і стресовим для хірурга. Окрім
нанесення додаткової травми пацієнту він також стикається з проблемами
уникнення тих чи інших ускладнень для досягнення успішного результату
[6].
Різні автори у експерементальних дослідженнях для подолання
обмежень, пов'язаних з використанням аутогенної кістки, як альтернативні
матеріали

пропонують

також

алотрансплантати,

ксенотрансплантати,

синтетичні і композитні кісткові трансплантати, що привертають увагу також
завдяки зручності, доступності і відсутності негативних моментів, пов'язаних
із забором ауто тканин [152,153,154].
При

проведенні

реконструктивно-відновлювальних

операцій

із

заміщення дефектів кісток, для трансплантації все активне використовуються
різноманітні алопластичні матеріали, серед яких виділяються такі як:
біокераміка, біостекло, природні та синтетичні полімери, полілактид, хітозан,
колаген, желатин і ін. [155,156,157].
Найбільш

вживаними

є

замінники

кісткового

трансплантата

з

використанням фосфату кальцію, гідроксиапатиту, трикальційфосфату, та
додаванням різних композитних комплексів, які забезпечують свої переваги в
структурній підтримці, слугують джерелом мінералів та в подальшому
сприяють функціоналізації імплантованого матеріалу по відновленню
повноцінної

кісткової

тканини

завдяки

властивостям

біосумісності,

остеокондуктивності та остеоіндуктивності [158].
За

свідченням

дослідників

для

біокерамічних

продуктів,

що

використовуються як замінники кісткової тканини, важливе значення мають
їх фазові стани, які визначають характер структурної організації, що
зумовлюється ступенем стереорегулярності макромолекул [159, 160, 161].
Серед різних характеристик кальцію особливу увагу привертає
гідроксиапатит у формі золь-гелю, який є окремим фазовим станом
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гідроксиапатиту дозволений для застосування при пластичних операціях та
широко використовується в ортопедії, стоматології та косметології. Гель
гідроксиапатиту - це біоактивний нанокристалічний ГАП на водній основі.
Розміри його частинок варіюють від 16 до 30 нм і мають сферичну форму.
Зміст трикальційфосфату в препараті близько 18%. Матеріал відноситься до
фармакотерапевтичної групи - препарати кальцію і призначений для
використання в хірургічній стоматології з метою введення в дефект кісткової
тканини [162, 163, 164]. Гель містить в собі іони фосфату та кальцію без
сторонніх елементів, має високу гідрофільність і адгезію до тканин
організму, тому здатен щільно заповнювати всі порожнини між імплантатом і
материнською кісткою, забезпечуючи герметичність закриття дефекту та
проявляючи

властивість

остеоінтегративності.

Важливою

перевагою

остеоінтегративного ГАП гелю на думку автора є його бактерицидні
властивості, здатність до резорбції та стимуляція остеогенезу.
Для покращення біосумісності композитного матеріалу, зокрема із
використанням ГАП гелю, особливого поширення набула модифікована
техніка заміщення кісткової тканини та краніопластики з додаванням суміші
біологічних і небіологічних агентів, при якій з гідроксиапатитом і
трикальційфосфатом в різних співвідношеннях поєднується введення в їх
склад інших специфічних факторів (колагену, желатину, хітозану, альгінату,
фібрину, неколагенових білків кістки, глікозаміногліканів та інших) [165,
166].
Особливий інтерес викликає використання колагену з біокерамікою для
імплантації в кістку. З точки зору біоміметичного підходу це визначається
тим, що (поряд з наявністю 70% неорганічної речовини, представленої
головним чином гідроксиапатитом) він складає 85-90% загального кісткового
білка, крім того він є природним полімером, що входить до складу
позаклітинного матриксу кістки та має гідрогелеве походження [167, 168].
Колаген тісно взаємодіє з міжклітинною речовиною і кристалічними
молекулами гідроксиапатиту, утворюючи складну біомеханічну систему.
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Разом з ГАП колаген визначає міцність, пружність, жорсткість кісткової
тканини, її стійкість до навантажень і деформацій. Активні гідроксильні і
карбоксильні групи колагену є первинними центрами кристалізації і
забезпечують процес відкладання мінеральних складових. Колагенові
волокна синтезуються остеобластами, фібробластами, гладком'язовими
клітинами, епітелієм [169].
Комбінуючи полімерні і керамічні матеріали при моделюванні та
імітуванні природних тканини, можна забезпечити кращу структуру та
адекватні

механічні

функціональність

властивості

імплантатів.

для

Це

відповідних

відбувається

тканин,

завдяки

а

також

покращенню

біосумісності, сприянню закріпленню і виживанню клітин, біорезорбції,
досягненню

відповідних

властивостей

поверхні,

які

запускають

диференціювання і проліферацію клітин, створюють умови їх реорганізації і
васкуляризації [170,271].
Серед матеріалів, що останнім часом привертають чи не найбільшу
увагу,

для

створення

функціонально

активного

композитного

імплантаційного матеріалу, слід виділити хітозан. За хімічною структурою
він являє собою природний катіонний лінійний полісахарид, може
виконувати каркасну та трофічну функції, завдяки участі в обмінних
процесах після резорбції в організмі до N-ацетил-D-глюкозаміну і Dглюкозаміну [172, 173, 174, 175, 176].
Зважаючи на дані літератури про властивість хітозану до гелеутворення
та кращу біодоступність після розчинення його в кислому середовищі [177].
Широке застосування хітозану в інженерії кісткової тканини для
створення
резорбцією,

каркасів

матриць

гідрофільністю,

обумовлене
нетоксичністю,

біосумісністю,
високою

активною

біодоступністю,

простотою модифікації, сприятливою проникністю для води, хімічною
стійкістю, здатністю утворювати плівки, гелі, наночастинки, мікрочастинки і
шароподібні утворення, а також спорідненістю до металів, білків та інших
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полімерів. Крім того, хітозан проявляє антибактеріальні та остеогенні
властивості [180].
Хітозан є другим після целюлози за поширенням природним полімером
полісахаридом, дозволяє отримати індивідуальні властивості, необхідні для
різних біомедичних
особливо

та фармацевтичних застосувань,

перспективним для використання в якості

що робить

його

біоматеріалів

для

тканинної інженерії. Зокрема, легкість утворення хітозаном композитів з
різними матеріалами, таких як кераміка, кремнезем, стовбурові клітини,
титанові імплантати та інш., а також універсальність отримання будь-яких
розмірів і форм у

вигляді гелів, наночастинок, мікросфер, нановолокон,

пористих каркасів і плівок

сприяє його активному застосуванню для

відновлення кісткової тканини [181,182,183].
При використання штучних композитних імплантаційних
важливе значення має додавання

матеріалів

стимулюючих факторів. Серед таких

факторів особливе місце займає ербісол, що виділяється із ембріональних
тканин тварин та містить специфічні «сигнальні» молекули - біологічні
пептиди. За даними дослідників та розробників, фармакологічна активність
препарату

визначається

комплексом

природних

небілкових

низькомолекулярних сполук негормонального походження, отриманих з
тваринної ембріональної тканини, що містить глікопептиди, пептиди,
нуклеотиди, амінокислоти. Вміст в ербісолі даних сполук, які активують
природні, еволюційно сформовані контролюючі системи організму, особливо
ефективні для стимуляції

імунних та репаративних процесів. Препарат

прискорює процес регенерації та репарації при ерозивновиразкових
ураженнях шлунково-кишкового тракту та

підвищує регенеративно-

репаративний потенціал тканин, що призводить до швидкого загоєння
травматичних, гнійних та післяопераційних ран, трофічних виразок різної
етіології, до прискореної консолідації кісткових фрагментів при переломах.
Водночас репаративні властивості препарату в значній мірі зумовлені
імуномодулюючою

дією,

що

проявляється

підвищенням

активності
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макрофагів, які супроводжують процеси репарації пошкоджених клітин та
відновлення функціональної активності органів і тканин [184, 185,
186,187,188,189].
В розвиток попередніх НДР в даній роботі дослідження були направлені
на

виявлення

можливостей стимуляції репаративних процесів при

застосуванні ербісолу, який виділяється із ембріональних тканин тварин та
містить низькомолекулярні специфічні «сигнальні» молекули - біологічні
пептиди. Згідно з даними дослідників
активність

препарату

визначається

та розробників,
вмістом

в

фармакологічна
ньому

таких

низькомолекулярних біологічно активних пептидів, які активують природні,
еволюційно сформовані контролюючі системи організму та особливо
ефективні для стимуляції репаративних процесів.
Таким чином, на сьогодні, рішення проблеми лікування пацієнтів з
назальною ліквореєю є важливою задачею. Залишається обговорюваним
питання щодо вибору використання оптимальних трансплантатів для
пластики лікворної фістули, методики проведення хірургічних втручань. Досі
є гострим питання відносно рецидивів назальної ліквореї після хірургічних
втручань, стану слизової оболонки порожнини носу, внутрішньоносових
структур, що впливає на якість життя пацієнтів. Актуальним залишається
питання щодо використання біокераміки при реконструкції дефектів кісток
основи черепа, які супроводжуються назальною ліквореєю, що може
дозволити в майбутньому досягти повної регенерації кісткової тканини в зоні
дефекту та знизити ризик рецидиву захворювання.
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РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Матеріали, представлені в роботі, були отримані при обстеженні та
лікуванні 90 хворих на назальну лікворею, які лікувалися на базі відділу
запальних захворювань ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.
Коломійченка НАМН України» та ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.
Ромоданова НАМН України». Комплекс обстежень включав в себе збір
скарг,

анамнезу

захворювання,

об’єктивне

оториноларингологічне

обстеження, ендоскопічне дослідження порожнини носа, ольфактометрію,
дослідження

транспортної

активності

миготливого

епітелію

слизової

оболонки порожнини носа, стан носового дихання. Лабораторна діагностика
включала в себе кількісне дослідження вмісту глюкози у рідині, яка витікає з
носу,

загальноклінічні

радіологічні

методи

аналізи

крові,

діагностики,

як

сечі.

Використовувалися

мультиспіральна

такі

комп’ютерна

томографія, магнітно-резонансна томографія та комп’ютерна цистернографія.
Експериментальні

дослідження

проведено

на
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статевозрілих

нелінійних щурах обох статей віком 3-6 місяців, масою 190-275 г, розведення
віварію ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН
України». Тварин утримували

у віварії в стандартних клітках та

забезпечували необхідний харчовий раціон. Всі експериментальні роботи
проводились з дотриманням заходів забезпечення бережливого та гуманного
поводження з тваринами у відповідності до установ Конвенції Ради Європи
про положення біомедицини та відповідних Законів України, а також за
узгодженням з комітетом медичної етики ДУ «Інститут отоларингології ім.
проф. О.С. Коломійченка НАМН України».
Клінічні методи дослідження
Скарги:
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Комплекс обстежень (до та після лікування) складався з вивчення скарг
хворих: виділення прозорої рідини з порожнини носа, стікання рідини у
носову частину глотки, кашель, посилення виділень при зміні положення
тіла, нахилі голови, фізичному навантажені, утруднення носового дихання,
головний біль, загальна слабкість.
Інтенсивність головного болю оцінювалась за візуальною аналоговою
шкалою (VAS): від 0 (головний біль відсутній) до 10 балів (нестерпний
головний біль) (Scott J., Huskisson E.C. Graphic representation of pain. Pain
1976; 2 (2): 175–184.).
Утруднення носового дихання визначалось за бальною оцінкою, де 0
балів – нема проблем із носовим диханням, 1 – незначне утруднення
носового дихання, 2 – виражене утруднення носового дихання, 3 – досить
погане носове дихання, 4 – відсутність носового дихання.
В післяопераційному періоді додатково фіксувались скарги на наявність
кірок у порожнині носа, гнійних виділень з порожнини носа, відчуття сухості
у порожнині носа.
Анамнестичні дані:
Збір анамнезу складався з опитування хворих, коли почалися перші
симптоми виділень з носу або стікання рідини у носоглотку, наявність кашлю
вночі. Звертали увагу на те, що було передвісником початку ліквореї: травма
в анамнезі, наявність хірургічного втручання у порожнині носа та
навколоносових пазухах, нейрохірургічні втручання з приводу пухлин
основи черепа, аденоми гіпофізу тощо. Дуже важливою з анамнестичних
даних була наявність менінгіту в анамнезі.
Ендоскопічне дослідження порожнини носа:
Ендоскопічне дослідження порожнини носа виконувалось за допомогою
ендоскопічної апаратури (Каrl Storz, Stryker). Огляд порожнини носа
проводився в положенні пацієнта сидячи. Знеболення досягалося аплікацією
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Sol. Lidocaini 10%, з попередньою ішемізацією слизової оболонки порожнини
носа Sol. Adrenalini hydrotartrati 0,1%. Огляд проводили ендоскопами  2,7
мм та 4 мм з 0о, 30о та 70о ангуляцією. Огляд виконувався за стандартною
методикою: спочатку ендоскоп вводився по нижньому носовому ходу,
оцінювались колір слизової оболонки порожнини носа, наявність та характер
виділень на дні порожнини носа. Далі вводили ендоскоп у середній носовий
хід до верхнього краю хоани, до сфеноетмоїдального заглиблення. Також при
можливості візуалізувалась зона лобної кишені.
При хірургічному втручанні з приводу аденоми гіпофізу при виникненні
ліквореї інтраопераційно оцінювалась інтенсивність ліквореї за шкалою
Esposito: 0 – ліквореї не має, 1-й ступінь – незначна лікворея з явно видимим
дефектом діафрагми, 2-й ступінь – помірна лікворея, 3-й ступінь – профузна
лікворея.
При виконанні ендоскопічного обстеження в післяопераційному періоді,
оглядали ділянку виконаної пластики. Для оцінки стану порожнини носа,
слизової оболонки порожнини носа брали за основу шкалу Lund Kennedy
[Lund VJ, Kennedy DW. Staging for rhinosinusitis. Otolaryngol Head Neck
Surg. 1997;117(3 Pt 2):S35–40.], яка використовується для оцінки стану
порожнини

носа

після

ендоскопічних

операцій

при

риносинуситі.

Оцінювались наявність набряку слизової оболонки, виділень в порожнині
носа, синехій, кірок. Надавалась бальна оцінка від 0 – не має набряку,
виділень, синехій, кірок, до 2 балів – виражені набряк, виділення, кірки,
синехії.
Біохімічний аналіз виділень з порожнини носа:
Основним методом, що підтверджує наявність ліквореї, є визначення
вмісту глюкози у рідині, що витікає з носового ходу. З метою виявлення
ліквореї застосовували два види визначення глюкози – кількісний і якісний.
Якісне (ендоназальна експрес-проба з тестовою системою «Глюкотест») і/або
при можливості збору виділень – кількісне визначення глюкози у рідині, яка
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витікає (концентрація глюкози в рідині, що витікає з порожнини носа, >0,3
мг в мл достовірно відрізняє її від носового секрету (< 0,05 мг в мл) і свідчить
про наявність ліквореї).
Ольфактометрія
Визначення гостроти нюху проводилось за методом ольфактометрії за
Воячеком
Для обстеження нюху використовувався набір флаконів однакової
форми і розмірів, в котрих знаходились різні за силою дії на нюхові
рецептори хімічні речовини. У першому флаконі знаходився розчин оцтової
кислоти – слабкий запах, у другому чистий винний спирт – середній запах, в
третьому – настоянка валеріани – сильний запах, у четвертому розчин
нашатирного спирту дуже сильний запах. Для визначення гостроти нюху
одна половина носа закривалася пацієнтом. Флакон з речовиною підносили
до вільної половини носа, після чого хворого просили зробити короткий вдих
носом і назвати речовину. Аналогічно повторювали дослідження з іншої
сторони.
Інтерпретація результатів обстеження проводилась за такою схемою.
При сприйняті усіх запахів – гострота нюху 1-го ступеню, при сприйняті
середнього та більш сильних запахів – гострота нюху 2-го ступеню,
сприйняття сильного запаху – 3-й ступень. Якщо пацієнт відчуває тільки
сильний запах - 4-й ступінь (аносмія).
Дослідження

транспортної

активності

миготливого

епітелію

слизової оболонки порожнини носа (сахариновий тест).
Для проведення тесту таблетка цукрозамінника подрібнювалась на 4
рівні частини діаметром біля 1 мм і пінцетом розміщувалась на слизову
оболонку нижньої носової раковини, відступив на 1 см від її переднього
кінця. Далі рахували час від моменту установки таблетки до появи солодкого
присмаку в роті пацієнта. Цей час рахується часом сахаринового тесту. В
нормі солодкий присмак з’являється через 10-20 хвилин. Інтерпретація
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оцінки транспортної функції миготливого епітелію: 1 ступінь порушення –
поява солодкого присмаку через 20-30 хвилин, 2 ступінь – 30-60 хв., 3
ступінь – більше 60 хвилин. Сахариновий тест виконувався перед
хірургічним втручанням та після оперативного втручання у терміни 1; 3 та 6
міс.
Радіологічні методи обстеження:
СКТ:
Спіральна комп’ютерна томографія є обов’язковим нейровізуалізуючим
методом дослідження у хворих з назальною ліквореєю. Його чутливість
варіює від 50 до 100 %. На КТ в коронарній проекції з кроком 1-2 мм
можливо виявити дефекти у передній частині основи черепа, клиноподібній
пазусі. Аксіальна проекція дозволяє побачити дефекти задньої стінки лобної
пазухи.
Інструментальні

нейровізуалізуючі

методи

дослідження,

які

виконувалися за наявності показань: спіральна комп’ютерна томографія
(СКТ) з подальшими 3D і MPR реконструкціями.
Спіральна комп’ютерна цистернографія:
Поєднання СКТ-цистернографії (СКТЦ) з використанням контрастної
речовини та з 3D і MPR реконструкціями використовується з метою
визначення локалізації отвору лікворної нориці. СКТЦ дозволяє оцінювати
порушення

в

лікворній

менінгоенцефалоцелє,

ліквору

системі,
в

наявності

навколоносових

менінгоцелє
пазухах.

або
СКТЦ

виконувалась для визначення фістулотопіки, якщо дані МСКТ не могли
підтвердити локалізацію фістули. При виконанні СКТЦ ендолюмбально
вводилась контрастна рідина в розрахунку 0,2 мл на 1 кг маси тіла. До
розрахованої кількості контрасту додавали 1-2 мл в залежності від маси. В
середньому, при вазі тіла 70-100 кг вводили 15-20 мл контрастної речовини.
Хворий знаходився в положенні Тренделенбурга.
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Періодично проводили референтне сканування з метою визначення
ступеню контрастування лікворної системи. Обстеження використовували в
спіральному режимі, в положенні на животі (хід столу – 2-3 мм, хід спіралі –
2-3 мм, відповідно пітч – 1).
Магнітно-резонансна томографія:
МРТ дослідження виконувалось з метою верифікації діагнозу, коли
тільки за даними МСКТ-дослідження неможливо було встановити місце
лікворної фістули. Оцінювали Т2 зважені зображення та за їх допомогою
візуалізували наявність ліквору в порожнині носу та навколоносових
пазухах. Це дослідження було особливо інформативним за наявності
менінгоенцефалоцелє порожнини носа та навколоносових пазух.
Магнітно-резонансна цистернографія:
МРТ-цистернографія

(МРЦГ)

виконувалась

з

метою

верифікації

діагнозу, коли тільки за даними МСКТ та МРТ-дослідження неможливо було
встановити місце лікворної фістули. Оцінювали Т2WSpirCSF, BTFECSF
зважені зображення та за їх допомогою візуалізували наявність ліквору в
порожнині носу та навколоносових пазухах. Це дослідження було особливо
інформативним за наявності менінгоенцефалоцелє порожнини носа та
навколоносових пазух.
Оцінка носового дихання
Утруднення носового дихання визначалось за бальною оцінкою, де 0
балів – нема проблем із носовим диханням, 1 – незначне утруднення
носового дихання, 2 – виражене утруднення носового дихання, 3 – досить
погане носове дихання, 4 – відсутність носового дихання.
Визначення індексу маси тіла
Індекс маси тіла (ІМТ) визначався за стандартною формулою: BMI
(Body Mass Index) =m/h2, де m – маса тіла в кілограмах, h – зріст в метрах.
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При ІМТ від 16,5 до 18,49 маса тіла вважається недостатньою, при 18,5-24,99
– нормальною, при 25-29,99 – надлишковою. Ожиріння діагностували при
показниках ІМТ, що дорівнюють або переважають 30. При цьому I ступінь
ожиріння ставився у випадках ІМТ від 30 до 34,99; II ступінь – від 35 до
39,99 і III ступінь – при показниках ІМТ понад 40.

Пластика

лікворної

фістули

клаптем

слизової

оболонки

з

порожнини носа на живлячій судинній ніжці (методика OVERLAY)
Під

загальним

знеболенням,

використовуючи

ендоскопічний

ендоназальний доступ, візуалізовувалось розташування кісткового дефекту.
Проводилась оцінка розмірів дефекту інтраопераційно. Після чого слизова
оболонка навколо дефекту відсепаровувалась та поверх дефекту (методика
OVERLAY) накладався трансплантат

– фрагмент середньої носової

раковини. Розміри трансплантату повинні перевищувати розміри дефекту.
Робився слизовий клапоть шляхом часткової резекції середньої носової
раковини у передніх відділах, але фрагмент середньої носової раковини у
задніх відділах не резектувався для залишення (живлення клаптю слизової
оболонки завдяки судинній ніжці), після чого фрагмент раковини стороною,
на якій немає слизової, накладався на дефект. Після нанесення трансплантату
на дефект він фіксувався клеєм Duraseal, шляхом нанесення клею зверху
трансплантата. Після цього порожнина носа тампонувалась марлевим
тампоном який вводили в палець від гумової медичної стерильної рукавички.
Тампони видалялись на 5-у добу після операції.
Методика пластики кісткового дефекту за допомогою фрагменту
широкої фасції стегна та клаптя слизової оболонки з порожнини носа на
судинній ніжці.
Після візуалізації країв кісткового дефекту слизова оболонка навколо
країв деепітелізувалась. Після чого тверда мозкова оболонка обережно
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відсепаровувалась від кістки. У якості трансплантату використовувався
фрагмент широкої фасції стегна, який заводився між твердою мозковою
оболонкою та кісткою основи черепа. Після цього дефект зі сторони
порожнини носа накривався клаптем слизової оболонки на судинній ніжці. У
якості клаптя слизової оболонки на судинній ніжці використовувався
мукоперихондрій з перегородки носа. Клапоть викроювався за такою
технікою: проводились два паралельних розрізи по поверхні перегородки
носа; перший на 1,5-2,0 см нижче дорсального краю, другий – в проекції
премаксіли; у присінку носа вони з’єднувались вертикальним розрізом;
клапоть відсепаровувався з надхрястям та окістям до рівня рострума
клиноподібної пазухи; верхній горизонтальний розріз продовжувався на
передню стінку клиноподібної пазухи; нижній горизонтальний розріз
доводили до проекції леміша з переходом на хоану. Живлення клаптя
забезпечувалось за рахунок задніх гілок a. Sphenopalatinа, клапоть мав форму
трапеції, та мав довгу та вузьку ніжку, що дозволяло використовувати та
переміщати його для реконструкції всіх відділів клиноподібної пазухи та
гратчастої кістки. Ця пластична конструкція фіксувалась роздуванням у
порожнині носа балона катетера Фолея, котрий видалявся через 7 діб.
Методи експериментальних досліджень
Тваринам виконувалось хірургічне втручання шляхом випилювання
бором дефекту в склепінні черепа, та травматизацією ТМО для моделювання
ліквореї.
В експерименті було проведено ІІІ групи досліджень:
- в І дослідній групі (18 тварин) для імплантації в стандартизований
дефект кісток черепа щурів використовували аутофрагменти широкої фасції
м'яза стегна і великої гомілкової кістки з додаванням ГАП гелю;
-в ІІ (20 тварин) додатково до використання аутофрагментів широкої
фасції м'яза стегна і великої гомілкової кістки вводили ГАП гель після
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модифікації in situ 1 % хітозаном в 1% яблучній кислоті, гелофузином,
хондроїтинсульфатом, бета-гліцерофосфатом та ербісолом;
-в ІІІ групі (контроль, 18 щурів), вводили аутофрагменти фасції та
кістки без додавання інших матеріалів;
Тварин виводили з експерименту методом декапітації під ефірним
наркозом через 2 тижні; 1,5 та 3 місяці після хірургічного втручання.
Зразки

матеріалу (кістки

склепіння

черепа)

підлягали

загально

прийнятій гістологічній обробці з проведенням декальцинації, отриманням
парафінових зрізів, забарвленням гематоксиліном та еозином, а також азур ІІеозином для оцінки гістологічної характеристики тканин.
Дослідження

проводились

з

використанням

стереомікроскопа

високого класу «Оlympus SZX16» та системного мікроскопа «Olympus ВХ53»
з комп’ютерною приставкою. Фотографування препаратів забезпечувалось
цифровою фотокамерою «Оlympus DP 72» та «Оlympus DP 21».
При виконанні роботи було використано синтетичний ГАП гель, який є
окремим фазовим станом гідроксиапатиту дозволений для застосування при
пластичних

операціях

у

складі

комплексу

керамічних

композитів

«Синтекість» ТОВ «І-ПЛАНТ», Україна (Свідоцтво про державну реєстрацію
№14719 / 2015 від 13.05.2015). Він має 10-20% концентрацію неорганічної
речовини без будь-яких сторонніх елементів і містить лише фосфат і кальцій
іони та воду, співвідношення яких відповідає стехіометрії гідроксиапатиту.
Гель проявляє високу гідрофільність, щільно заповнює всі порожнини між
імплантатом і тканинами черепа, забезпечуючи герметизацію створеного
дефекту та широко використовується в ортопедії, стоматології.
При виконанні досліджень ГАП гель застосовувався як у чистому
вигляді, так і у модифікованому.
Для

модифікації

деацетилювання),

було

придбаний

використано
у

хітозан

Sigma-Aldrich,

(85

%

China.

ступеня
Хітозан

використовувався у вигляді 1% розчину в 1% яблучній кислоті. Остання була
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отримана із Лаборхімреактиву і використовувалися без подальшого
очищення.
Для модифікації також було обрано біополімер колаген, що входить
до складу хрящів та кісток та має важливе фізіологічне значення для їх
функціонування. Як джерело колагену було використано аптечний препарат
гелофузин, що є 4 % розчином сукцинованого желатину (денатурованого
колагену), має колоїдну структуру та застосовується в клінічній практиці як
препарат плазмозаміщення. Як джерело хондроїтину, що є основним
компонентом протеогліканів та посилює метаболічні процеси, стимулює
регенерацію та бере участь у побудові основної речовини кісткової та
хрящової тканин, було використано аптечний препарат хондроїтин сульфат в
ампулах для внутрішньом’язового введення. Бета-гліцерофосфат, що широко
використовується як індуктор остеогенезу, отримували із Лаборхімреактиву.
Статистичні методи дослідження.
При статистичному аналізі застосовували непараметричні критерії
типу точного методу Фішера та критерію «U», а при порівнянні відсоткових
співвідношень - метод кутового перетворення за Фішером, Т-критерій
Ст'юдента - для оцінки статистичної гіпотези щодо значущості відмінностей
середніх значень (Є. В. Гублер, 1978, 1990; Lienert, Netter, 1987). Для
порівняльних кількісних досліджень використали, як найбільш інтегральний
та вагомий з точки зору оцінки репаративних процесів, показник товщини
шару новоутвореної кістки в різних групах. В роботі була застосована
комп’ютерна програма з відкритим вихідним кодом для аналізу і обробки
зображень Image J. (National Institute of Health, USA). Статистичну обробку
результатів

здійснювали

в

програмі

Statistica

6.0,

використовуючи

непараметричні критерії Краскела-Уолліса, які представлені у вигляді
середнього значення та стандартного відхилення (М±SD). Результати
визнавались достовірними при р<0,05.
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РОЗДІЛ 3. КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ПАЦІЄНТІВ
Для вирішення поставлених завдань, відповідно до мети дослідження, за
період з 2012 по 2019 рр. на базі ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.
Коломійченка НАМН України» було проведено комплексне обстеження 140
пацієнтів. Вік пацієнтів варіював від 20 до 72 років, середній вік становив
49,8 років. З них жінок було 83 (59,28%), чоловіків - 57 (40,71%).
Критерієм відбору пацієнтів для дослідження була наявність у них ознак
назальної ліквореї, в дослідження увійшли пацієнти незалежно від етіології
виникнення ліквореї.
Всі 140 обстежуваних пред'являли скарги на наявність виділення
прозорої рідини з порожнини носа (підозра на назальну лікворею). З метою
підтвердження діагнозу назальної ліквореї і включення пацієнтів у
дослідження, в них визначався кількісний вміст глюкози в виділеннях з носа.
Обстеження проводилося на базі поліклінічного відділення ДУ «Інститут
отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України».
У 90 випадках вміст глюкози в виділеннях з порожнини носа було
більше 1,5 ммоль/л, (середнє значення становило 3,3 ммоль/л), у 50 пацієнтів
вміст глюкози склало менше 1,5 ммоль/л. Після визначення вмісту глюкози в
виділеннях

з

порожнини

носа

всім

обстежуваним

була

виконана

мультиспіральна комп'ютерна томографія, і в 90 випадках діагноз назальної
ліквореї був підтверджений, іншим 50 пацієнтам діагноз назальної ликвореї
був знятий і пацієнти були виведені з дослідження.
Таким чином в дослідження увійшло 90 пацієнтів з встановленим
діагнозом назальна лікворея.
Критерії включення в дослідження:
Пацієнти обох статей.
Особи, які досягли 18 років.
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Назальна лікворея, підтверджена лабораторними методами діагностики,
радіологічними методами діагностики.
Критерії виключення з дослідження:
Наявність психічних порушень.
Важка соматична патологія в стадії декомпенсації.
У дослідження увійшли пацієнти, які відповідали критеріям включення,
і дали добровільну згоду на обстеження і лікування, відповідно до
Європейської Конвенції з прав людини від 04.04.1997 р
Розподіл пацієнтів за статтю та віком представлено в табл. 1
Таблиця 1
Розподіл пацієнтів з назальною ліквореєю за статтю та віком (n = 90)
Вікові групи
Стать

Всього
20-29
років

30-39
років

Більше 70
років

40-49
років

50-59
років

60-69
років

чоловіки 2 (2,22%) 4 (4,44%)

12 (13,3%)

5 (5,55%)

4 (4,44%) -

жінки

1 (1,11%) 6 (6,66%)

20 (22,22%) 31 (34,44%) 3 (3,3%)

Всього

3 (3,3%)

10 (11,11%) 32 (35,55%) 36 (40,0%)

27 (30,0%)

1 (1,11%)

63 (70,0%)

7 (7,77%) 1 (1,11%)

90 (100%)

Згідно з даними, наведеними в таблиці, видно, що дана патологія
зустрічається частіше у жінок, ніж у чоловіків у всіх вікових групах, крім
групи «60-69 років». Також відзначено, що переважна кількість пацієнтів
75,55% були у віці від 40 до 60 років.
У 46 (51,11%) з 90 пацієнтів в анамнезі не було черепно-мозкової травми,
нейрохірургічних або отоларінгологічних втручань і у них діагностована
спонтанна назальна лікворея. У 10 (11,11%) пацієнтів в анамнезі були
хірургічні втручання в порожнині носа і придаткових пазухах носа, проте
лікворея у них виникла через різний час після операції, і зв'язати назальну
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лікворею з хірургічним втручанням не представлялося можливим. У 34
(37,77%) пацієнтів назальна лікворея була ятрогенною і виникла в процесі
хірургічного втручання з приводу видалення аденоми гіпофіза ендоскопічним
ендоназальним доступом.
У 40 (44,44%) випадків НЛ почалася на тлі повного здоров'я. Поява
назальної ліквореї після фізичного навантаження відзначали 10 (11,11%)
пацієнтів (табл. 2). Так, 20 (23,11%) пацієнтів вказували на кашель, який міг
призводити до підвищення внутрішньогрудного тиску і, як наслідок, можливе
підвищення ВЧТ. У 2 (2,22%) пацієнтів можна відзначити гіпертонічну
хворобу в якості можливого фактора, що призвів до НЛ. Також 30 (33,33%)
пацієнтів вказували на головні болі, що передують початку НЛ, що можливо
свідчило про інтракраніальну гіпертензію.
Таблиця 2
Фактори, які спровокували появу назальної ліквореї

Початок появи назальної ліквореї

На фоні повного здоров'я
Після фізичного навантаження
Після перенесеного ГРВЗ
На тлі підвищеного артеріального тиску
Після тривалих головних болів
Інтраопераційно виникша лікворея

Кількість
пацієнтів
(n=90)
40 (44,44%)
10 (11,11%)
2 (2,22%)
2 (2,22%)
2 (2,22%)
34 (37,77%)

При оцінці тривалості терміну назальної ліквореї у пацієнтів з ліквореєю
не ятрогенного генезу, встановлено, що тривалість ліквореї до 1 місяця
відзначалася у 10 (17,85%) пацієнтів, а тривалість ліквореї більше 1 року
також відзначалася у 10 (17,85%) пацієнтів. Найчастіше тривалість ліквореї
відзначалася від 6 міс. до 1 року - у 20 (35,71%) пацієнтів, від 3 до 6 міс.
відзначалася у 16 (28,57%) пацієнтів (табл. 3).
Таблиця 3
Розподіл пацієнтів за тривалістю назальної ліквореї
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Термін тривалості ліквореї
До 1 місяця
Від 3до 6 місяців
Від 6 місяців до 1 року
Більше 1 року

Кількість пацієнтів (n=56)
10 (17,85%)
16 (28,57%)
20 (35,71%)
10 (17,85%)

Терміни між появою перших симптомів назальної ліквореї та її
діагностикою значно варіювали, при цьому відносно швидка діагностика
(менше двох тижнів) даного стану спостерігалася лише в 19 (33,92%)
випадках, а 31 (55,35%) хворим діагноз був встановлений протягом 1 місяця.
У 6 (10,71%) випадках діагноз встановився лише через 3 місяці (табл. 4). Це
свідчить про несвоєчасну діагностику НЛ на ранньому етапі її проявів.
Подібний факт можна пов'язати з недостатньою орієнтованістю ЛОР-лікарів,
а також відносною рідкістю самого захворювання.
Таблиця 4
Терміни первинного встановлення вірного діагнозу у пацієнтів зі спонтанною назальною
ліквореєю

Терміни з моменту початку ліквореї Кількість пацієнтів (n=56)
до встановлення діагнозу
Менше 2-х тижнів
19 (33,92%)
Від 2-х тижнів до 1 місяця
31 (55,35%)
Від 3-х до 6 місяців
6 (10,71%)
У 16 (28,57%) пацієнтів в анамнезі був менінгіт, при цьому в 10 (17,85%)
випадках - одноразовий епізод, а в 6 (10,71%) - рецидивуючий менінгіт (табл.
5).
Таблиця 5
Менінгіти в анамнезі у пацієнтів з назальною ліквореєю

Менінгіт в анамнезі
Не було
Один епізод
Рецидивуючий

Кількість хворих (n=90)
82,22% (74)
11,11% (10)
6,66% (6)

У зв'язку з тим, що при збільшенні тривалості НЛ більша ймовірність
виникнення менінгіту, була проаналізована залежність частоти даного
ускладнення від тривалості захворювання (табл. 6).
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Таблиця 6
Взаємозв'язок наявності менінгіту в анамнезі з тривалістю спонтанної назальної ліквореї

Термін тривалості ліквореї

До 1 місяця
Від 3до 6 місяців
Від 6 місяців до 1 року
Більше 1 року

Кількість пацієнтів з Кількість пацієнтів
менінгітом
в без менінгіту в
анамнезі(%)
анамнезі (%)
1 (1,11%)
40 (44,44%)
3 (3,33%)
17 (18,88%)
6 (6,66%)
13 (14,44%)
6 (6,66%)
4 (4,44%)

Згідно з даними наведеними в табл. 6, при статистичній обробці
результатів з використанням точного тесту Фішера, p <0.0001 (fisher exact
test), що говорить про наявність зв'язку між тривалістю ліквореї і менінгіту в
анамнезі.
Скарги пацієнтів різних вікових груп не відрізнялися за своїм
характером.
Таблиця 7
Скарги при первинному надходженні (n = 90)

Скарги пацієнтів

Кількість
пацієнтів
Витікання прозорої рідини з носа, що збільшується при 56 (62,22%)
нахилі голови вниз
Відтік рідини по задній стінці ротоглотки в горизонтальному 48 (53,33%)
положенні тіла
Нічний кашель
51 (56,66%)
Відчуття гіркоти і присмак солоності в роті
46 (51,11%)
Порушення носового дихання, закладеність носа
6 (6,66%)
Головний біль
78 (86,66%)
Загальна слабкість, швидка стомлюваність
70 (77,77%)
Згідно з даними, наведеними в табл. 7, найбільш частими були скарги на
головний біль 78 (86,66%) пацієнтів, витікання прозорої рідини з носа, що
збільшується при нахилі голови вниз - 56 (73,33%) пацієнтів, стікання рідини
по задній стінці ротоглотки в горизонтальному положенні тіла відзначали 48
(64,44%) хворих, нічний кашель - 51 (67,77%). Скарги на запаморочення
зазначалося у 24 (26,6%) пацієнтів.

75

Слабкість, підвищену стомлюваність відзначали 78 (86,66%) пацієнтів.
Оцінка інтенсивності головного болю проводилася за допомогою
візуальної аналогової шкали головного болю (ВАШ), де 0 - відсутність
головного болю, 10 балів - нестерпний головний біль, порівняний з пологами.
Середнє значення інтенсивності головного болю у обстежуваних склало 6
балів.
Так само, нами було досліджено стан носового дихання у пацієнтів
перед хірургічним лікуванням, для подальшої оцінки стану порожнини носа
після хірургічного лікування в різні терміни. При оцінці наявності скарг на
утруднення носового дихання, яке оцінювалося в балах (від 0 до 4), де 0 балів
- немає проблем з носовим диханням, 4 - відсутність носового дихання,
отримані такі результати:
Таблиця 8
Стан носового дихання

Стан носового дихання

Кількість пацієнтів (n=90)

немає проблем із носовим диханням
незначне
утруднення
носового
дихання
помірне
утруднення
носового
дихання
досить погане носове дихання
відсутність носового дихання

80 (88,88%)
10 (11,11%)
-

Згідно з оцінкою скарг на утруднення носового дихання, 80 (88,88%)
пацієнтів не відмічали скарги на порушення носового дихання, 10 (11,11%)
пацієнтів відзначали незначні проблеми з носовим диханням.
У 34 (37,77%) пацієнтів спостерігалися зниження настрою, емоційна,
вегетативна лабільність, зрідка (3,57% випадків) - з епілептоідними змінами
особистості; надмірна фіксація на стані, занепокоєння з приводу можливих
ускладнень у зв'язку з майбутньою операцією. У деяких випадках - 10
(11,11%) до початку НЛ пацієнти відзначали періодичне підвищення
артеріального тиску, нападоподібні головні болі пульсуючого, розпираючого
характеру, іноді супроводжуються запамороченням, відчуттям слабкості в
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руках і ногах, нудотою. Після витікання рідини з порожнини носа або
прийому діакарба - 20 (22,22%) хворих відзначали частковий або повний
регрес головного болю і його відновлення після спонтанного припинення
ліквореї, що говорить про підвищений інтракраніальний тиск. Набагато
рідше - 2 (2,22%) пацієнта відзначали епізоди вираженого головного болю на
тлі витікання рідини з порожнини носа протягом тривалого часу (синдром
лікворної гіпотензії) і його зникнення на тлі зниження інтенсивності або
спонтанного припинення витікання ліквору, що говорить про нормалізацію
ВЧТ.
Постійне витікання ліквору спостерігалося у 73 (81,11%) пацієнтів,
інтермітуюче - у 17 (18,18%)
Правобічна НЛ зустрічалася в 45,7% випадків, лівостороння - в 54,3%.
При проведенні передньої риноскопії мaцерaція шкіри спереду носа
відзначалася у 11 (12,22%) пацієнтів. Гіперемія слизової оболонки в
порожнині носа на стороні ліквореї відзначалася у 16 (17,77%) пацієнтів.
При оцінці стану носових раковин у 12 (13,33%) пацієнтів виявленa
гіпертрофія задніх кінців нижніх і середніх носових раковин різного ступеня.
Помірне викривлення перегородки носа з наявністю викривлення в верхніх
відділах, яке не впливало на стан носового дихання, зазначалося у 11
(12,22%) пацієнтів.
При виконанні ендоскопічного дослідження порожнини носа після
проби з нaпруженням, кaшлем (для посилення або виявлення незнaчної
ліквореї), було відзначено, що на дні порожнини носa у 24 (26,66%) хворих
накопичувалось «озерце» рідини з одного боку.
Візуалізувати пролабуючу і пульсуючу тверду мозкову оболонку в
порожнині носа вдалося тільки в 4 (4,44%) випадках.
Кoмпьютернa тoмoгрaфія була виконана всім 90 (100%) пaцієнтам.
Згідно з даними радіологічних методів дослідження, за результатами
МСКТ було виявлено: дoдаткове співустя в зaдній фoнтaнеллі - у 17 (18,8%)
пaціентів; булльознo-зміненa середня нoсoвaя рaкoвинa - у 15 (16,66%)
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пaціентів; зниження пневмaтізaціі клітин решітчaстoгo лaбірінту - у 11
(12,2%) пaціентів; кісти верхньощелепної пaзухи - у 6 (6,66%) пaціентів;
гіпертрофія лімфoіднoї ткaнини зaдньої стінки носоглотки - у 7 (9,1%)
пaціентoв; клітинa Гaлерa - у 3 (3,33%) пaціентів; клітини Oнoді - у 21
(23,33%) пaціентa.
Таблиця 9
Вміст глюкози в носовому секреті у пацієнтів зі спонтанною назальною ліквореєю

Вміст глюкози в носовому секреті Кількість пацієнтів (n=90)
(ммоль/л)
2,2-3,3 ммоль/л
57(63,33%)
3,3-4,5 ммоль/л
33(36,66%)
З огляду на те, що при назальній ліквореї у пацієнтів відзначається
надмірна вага, то ми в дослідженні визначали індекс маси тіла (ІМТ).
ІМТ визначено у 90 пацієнта. Середні показники ІМТ склали - 31,85
кг/м2 (17,43-56,89 кг/м2). Розподіл пацієнтів в залежності від ІМТ
представлено в таблиці 8.
Таблиця 10
Індекс маси тіла у пацієнтів назальною ліквореєю

Групи

Індекс маси тіла, кг/м2

Недостатня маса тіла
Нормальна маса тіла
Надлишкова маса тіла
Ожиріння I ступеня
Ожиріння II ступеня
Ожиріння III ступеня

16,5-18,49
18,5-24,99
25-29,99
30-34,99
35-39,99
40 і більше

Кількість пацієнтів (%),
n=90
10 (11,11%)
35 (38,88%)
35 (38,88%)
5 (5,55%)
3 (3,33%)

У переважної більшості пацієнтів - 78 (86,66%) ІМТ був понад 25 кг/м2.
Кілька частіше зустрічалася надлишкова маса тіла 35 (38,88%) і ожиріння I
ступеня 35 (38,88%). Тільки в 11,11% випадків ІМТ відповідав нормі.
Визначити локалізацію фістули за даними МСКТ вдалося у 30 пацієнтів.
У 26 пацієнтів фістула була візуалізувана за допомогою МСКТ сканограмам.
При подальшому обстеженні пацієнтів для уточнення фістулотопікі 6
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пацієнтам була проведена КТ цистернографія (КТЦГ), 20

- МРТ

цистернографія (МРЦГ).
Слід зазначити, що КТЦГ є інвазивної методикою, і часто важко
переноситься пацієнтами. На відміну від КТЦГ, МРЦГ є неінвазивної
методикою і досить точно може допомогти у визначенні локалізації фістули
(особливо - при малих дефектах основи черепа).
Таблиця 11
Дані радіологічних методів дослідження
Верифікація лікворної фістули
Метод
МСКТ
КТЦГ
(n=56)
(n=6)
Фістула визначається
30 (53,57%)
4 (66,66%)
Фістула не визначається
8 (14,28%)
Підозра на наявність фістули
18 (32,14%)
2 (33,33%)
Всього
56 (100%)
6 (100%)

МРЦГ
(n=20)
18 (90%)
2 (10%)
20 (100%)

Таким чином, чітко локалізувати дефект при МСКТ вдалось у 30
пациентів, при КТЦГ – у 4. КТЦГ и МРЦГ проводились в тому разі, коли за
даними МСКТ кістковий дефект не був знайдений або відмічалась підозра на
дефект. Ці обстеження були виконані у 26 випадках. Слід зазначити, що при
виконанні КТЦГ фістулотопіку вдалося встановити в 66,66% випадків, в той
час як при МРЦГ фістула діагностувалась в 90% випадків, в 10% випадків
були непрямі ознаки наявності дефекту, що підтвердилось при хірургічному
втручанні.
Слід зазначити, що при проведенні КТЦГ пацієнти переносили
процедуру доволі погано. У 3 з 6 пацієнтів відмічалось посилення ліквореї
після проведення дослідження. 2 пацієнти відмічали виражений головний
біль протягом 2 діб після дослідження. У 1 пацієнта виникла пневмоцефалія.
При проведенні МРЦГ у пацієнтів не було ніяких скарг.
Порівнюючи методи діагностики, за допомогою МРЦГ виявлено фістулу
у значно більшій кількості випадків - 90%, порівняно з 53,57% у МСКТ.
Також, при використанні методу МРЦГ, взагалі відсутні випадки невиявленої
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фістули, на відміну від МСКТ (де цей показник 14,28%), а частка
встановленої підозри на наявність фістули значущо менша - 10% для МРЦГ
проти 32,14% для МСКТ. Це дозволяє зробити висновок про те, що МРГЦ більш ефективний метод виявлення фістули, ніж МСКТ, дає більш точний та
однозначний висновок про наявність фістули.
Згідно з даними, отриманими в результаті проведення радіологічних
методів дослідження, встановлено, що у 52 пацієнтів дефект розташовувався
в області гратчастої пластинки, а у 4 - в області латеральної стінки
клиноподібної пазухи (табл. 10).
Згідно з виконаними методами радіологічних досліджень зазначалося,
що що з 56 пацієнтів з назальною ліквореєю, менінгоцелє виявлялося
інтраопераційно у 35 пацієнтів.
Згідно з даними радіологічних методів дослідження, розміри кісткового
дефекту становили від 0,2 см до 1,5 см. З них розміри дефекту від 0,2 до 0,3
см були у 26 (46,42%) пацієнтів, 0,4-0,6 см - у 21 (37,5%), 0,6-1,0 см - у 4
(7,14%), більше 1 см – у 5 (8,92%).
У 34 пацієнтів, включених у дослідження, лікворея носила ятрогенний
характер і виникла в результаті хірургічного лікування з приводу аденоми
гіпофіза. Дефект розташовувався в області турецького сідла в клиноподібній
пазусі.
З них жінок було 15 (44,11%), чоловіків - 19 (55,88%). Вік пацієнтів
варіював від 19 до 68 років (в середньому - 44,7 років).
Більшість

аденом

були

нефункціонуючими

(60%),

серед

гормонопродукуючих аденом (40%) розподіл був таким: пролактиноми 10%,
соматотропні аденоми 30%.
За даними радіологічних методів дослідження, гігантські аденоми були у
10% пацієнтів, великі - у 35%, середні - у 65%.
При хірургічному лікуванні пацієнтів з аденомою гіпофіза враховуються
анатомічні особливості розташування гіпофіза. Гіпофіз знаходиться в області
турецького сідла і розташовується в дуплікатурі твердої мозкової оболонки.
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Таким чином, розтин ТМО відразу при видаленні кісткової стінки турецького
сідла ніколи не призведе до лікворії. Тільки при травмі другого шару ТМО діафрагми турецького сідла - виникає лікворея. Інтраопераційна лікворея найчастіше ускладнення при хірургії аденом гіпофіза. Лікворея (за даними
літератури) виникає до 12,1% випадків.
Таким чином у 90 пацієнтів з назальною ліквореєю, розміри кісткового
дефекту становили від 0,2 см до 1,5 см. Залежність розміру від локалізації
кісткового дефекту представлена в таблиці 11.
Таблиця 12
Розміри і локалізація кісткового дефекту у пацієнтів з назальною ліквореєю
Локалізація
Кількість пацієнтів
Всього (n=90)
Розміри кісткового дефекту
0,2-0,3см
0,4-0,6см 0,6-1,0см
Более 1 см
Клиновидна
1 (1,11%) 34 (37,77%) 3 (3,33%)
38 (42,22%)
пазуха
Гратчаста
26 (28,88%) 20
9 (4,44%)
2 (2,22%)
52 (57,77%)
пластинка
(22,2%)

В результaті оцінки нюхової функції за методом Вoячекa гострота нюху
1 ступеня відзначалася у 79 (87,77%) пацієнтів. Гострота нюху 2 ступеня
(сприйняття запахів середньої інтенсивності і сильніше) - у 11 (12,22%)
пацієнтів.
При дослідженні транспортної функції миготливого епітелію слизової
оболонки порожнини носа нами були отримані такі дані.
Відповідно до проведеного сахаринового тесту, сахариновий час у 87
(86,266%) пацієнтів варіювала від 11 до 19 хвилин і в середньому складав
12,1 +/- 0,4 хв. У 13 пацієнтів (14,44%) сахариновий час варіював від 21 до 28
хвилин, і в середньому становив 26,4 +/- 0,4 хвилини, у цих пацієнтів
відзначалася 1 ступінь порушення транспортної функції миготливого
епітелію слизової оболонки порожнини носа. Порушення транспортної
функції миготливого епітелію слизової оболонки порожнини носа другого і
третього ступеня в дослідженні не виявлено.
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Після проведення комплексного обстеження, 90 пацієнтів були
розподілені на 2 групи відповідно до розмірів кісткового дефекту. 1-ї групу
(46 осіб) становили пацієнти, у яких розміри кісткового дефекту не
перевищували 0,6 см; до 2-ї групи увійшло 44 пацієнта з розмірами
кісткового дефекту більше 0,6 см.
Пацієнти, що увійшли до 1-ї групи, були поділені на 2 підгрупи в
залежності від використаної нами методики пластики. Підгрупу 1А склали 20
пацієнтів, яким була виконана пластика аутожировою тканиною за
запропонованою нами методикою (патент № 132428 від 25.02.2019). У
підгрупу 1Б були включені 26 пацієнтів, яким пластика дефекту основи
черепа

виконувалася

за

загальноприйнятою

методикою

«overlay»

з

використанням клаптя слизової оболонки з порожнини носа на живильній
судинній ніжці.
Пацієнти, що увійшли до 2-ї групи, були поділені на 2 підгрупи в
залежності від використаної нами методики пластики. В підгрупу 2А (група
порівняння) увійшов 21 пацієнт, яким пластика лікворної фістули була
виконана за загальноприйнятою методикою з використанням фрагмента
широкої фасції стегна і подальшим додатковим закриттям з боку порожнини
носа назо-септальним клаптем.
У підгрупу 2Б (група дослідження) увійшло 23 пацієнта, яким пластика
лікворної фістули була виконана за запропонованою нами методикою (патент
№ 7795 від 20.01.2020) фрагментом аутокістки і назо-септальним клаптем з
використанням фрагмента широкої фасції стегна
Оцінка стану носового дихання пацієнтів 1 групи до хірургічного
лікування.
Таблиця 13
Стан носового дихання у пацієнтів 1-ї групи до хірургічного лікування

Підгрупи
Стан носового дихання
1А (n=20)
1Б (n=26)
Кількість пацієнтів (абс. (%))
Немає проблем із носовим диханням 18 (90,0%)
23(88,46%)
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Легке утруднення носового дихання 2 (10,0%)
Помірне
утруднення
носового
дихання
Досить погане носове дихання
Відсутність носового дихання
-

3(11,53%)
-

Згідно з даними, наведеними в таблиці, скарги на незначне утруднення
носового дихання пред'являли 10,00% пацієнтів підгрупи 1А і 11,53%
пацієнтів підгрупи 1Б.
Для розрахунку статистичних показників для цієї змінної використана
шкала від 0 до 4, де 0 - Відсутність проблем з носовим диханням, а 4 Відсутність носового дихання. Згідно з даними, наведеними в таблиці, скарги
на незначне утруднення носового дихання пред'являли 10,00% пацієнтів
підгрупи 1А і 11,53% пацієнтів підгрупи 1Б. Середнє значення за шкалою для
цієї змінної складає 0,1 (+/- 0,31) для підгрупи 1А та 0,12 (+/- 0,33) для
підгрупи

1Б, без статистично

достовірних

відмінностей

між

цими

показниками (показник Т-крітерію Ст'юдента більшій за 0,05).
При оцінці нюхової функції за методом Вoячекa встановлено, що
гострота нюху 1-го ступеня відзначалася у 43 (93,47%) пацієнтів; 2-го
ступеня - у 3 (6,53%) пацієнтів. Результати оцінки нюхової функції пацієнтів
обох груп представлені в таблиці.
Таблиця 14
Оцінка нюхової функції пацієнтів 1 групи (n = 46)

гострота нюху
1-й ступінь
2-й ступінь
3-й ступінь
4-я ступінь

Кількість пацієнтів (n=46)
підгрупа 1А (n=20)
підгрупа 1Б (n=26)
19 (95,0%)
24(92,30%)
1 (5,0%)
2(7,69%)
-

З даних, представлених в таблиці, видно, що 19 (95,0%) пацієнтів
підгрупи 1А і 24 (92,30%) - підгрупи 1Б мали гостроту нюху 1-го ступеня,
тобто у них не було проблем зі сприйняттям всіх видів запахів при

83

проведенні ольфактометрії. У 1 (5,0%) пацієнтів підгрупи 1А і 2 (7,69%)
пацієнтів підгрупи 1Б відзначався 2- йступінь порушення нюхової функції. 3
і 4 ступеня порушення нюху у пацієнтів обох підгруп не спостерігалося.
Для розрахунку статистичних показників для цієї змінної використана
шкала від 1 до 4, де 1 - 1-й ступень, а 4 - 4-й ступень.
Середнє значення підгрупи 1А достовірно не відрізняється від підгрупи
1Б, при цьому, середнє квадратичне відхилення дещо менше (0,22 проти
0,27), що свідчіть про більшу гомогенність розподілу підгрупі 1А.
Згідно з проведеним дослідженням, сахариновий час у 36 (78,26%)
пацієнтів варіював від 11 до 19 хв. і в середньому склав 12,1 ± 0,4 хв., що
відповідає нормі. У 10 (21,73%) пацієнтів сахариновий час варіював від 21 до
28 хв. (в середньому - 26,4 ± 0,4 хв.), що відповідало 1-му ступеню
порушення транспортної функції миготливого епітелію слизової оболонки
порожнини носа. Порушення транспортної функції миготливого епітелію
слизової оболонки порожнини носа 2-го і 3-го ступеня у обстежених
пацієнтів не виявлено. Результати дослідження транспортної функції
миготливого епітелію слизової оболонки порожнини носа перед хірургічним
втручанням у пацієнтів обох груп представлено в табл. 15.

Таблиця 15
Результати дослідження транспортної функції миготливого епітелію слизової оболонки
порожнини носа перед хірургічним втручанням

Ступінь
порушення Підгрупи
функції
миготливого 1А (n=20)
1Б (n=26)
епітелію
порожнини
Кількість пацієнтів (абс. (%))
носа
Норма (від 10 до 20 хв.) 17 (85,0%)
22 (84,61%)
1-й ступінь (21-30 хв.)
3 (15,0%)
4 (15,38%)
2-й ступінь (31-60 хв.)
3-й ступінь (більше 60
хв.)
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Згідно з результатами, представленими в табл. 16, у 17 (85,0%) пацієнтів
підгрупи 1А і 22 (84,61%) пацієнтів підгрупи 1Б транспортна функція
миготливого епітелію була в межах норми. Тільки у 3 (15,0%) пацієнтів
підгрупи 1А і 4 (15,38%) пацієнтів підгрупи 1Б відзначалося збільшення
сахаринового часу, що відповідало 1-му ступеню порушення транспортної
функції миготливого епітелію
Для розрахунку статистичних показників для цієї змінної використана
шкала від 0 до 3, де 0 - норма (10-20 хв.), а 3 - 3-й ступінь порушення (більше
60 хв.).
Середнє значення шкали для підгруп 1А та 1Б перед хірургічнім
втручанням не відрізняється - 0,15 (+/- 0,37) для обох підгруп, демонструючи
паритет станом на початок спостереження у контексті транспортної функції
слизової оболонки.
Таблиця 16
Стан носового дихання у пацієнтів 2-ї групи до хірургічного лікування

Стан носового дихання

Підгрупи
2А (n=21)
2Б (n=23)
Кількість пацієнтів (абс. (%))
19 (90,47%)
20(86,95%)

Немає проблем з носовим диханням
Незначне
утруднення
носового
2 (9,52%)
дихання
Виражене
утруднення
носового
дихання
Досить погане носове дихання
Відсутність носового дихання
-

3(13,04%)
-

Згідно з даними, наведеними в таблиці, скарги на незначне утруднення
носового дихання пред'являли 9,52% пацієнтів підгрупи 2А і 13,04%
пацієнтів підгрупи 2Б. Статистично достовірні відмінності відсутні.
При оцінці нюхової функції за методом Вoячекa встановлено, що
гострота нюху 1-го ступеня відзначалася у 37 (84,09%) пацієнтів; 2-го
ступеня - у 7 (15,9%) пацієнтів. Результати оцінки нюхової функції пацієнтів
обох підгруп представлені в таблиці.
Таблиця 17
Оцінка нюхової функції пацієнтів 2 групи (n = 44)
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Гострота нюху
1-й ступінь
2-й ступінь
3-й ступінь
4-й ступінь

Кількість пацієнтів (n=44)
підгрупа 2А (n=21)
17(80,95%)
4 (19,04%)
-

підгрупа 2Б (n=23)
20(86,95%)
3(13,04%)
-

З даних, представлених в таблиці, видно, що 17 (80,95%) пацієнтів
підгрупи 2А і 20 (86,95%) - підгрупи 2Б мали гостроту нюху 1-го ступеня,
тобто у них не було проблем зі сприйняттям всіх видів запахів при
проведенні ольфактометрії. У 4 (19,04%) пацієнтів підгрупи 2А і 3 (13,04%)
пацієнтів підгрупи 2Б відзначалася 2-гий ступінь порушення нюхової
функції. 3 і 4 ступеня порушення нюху у пацієнтів обох підгруп не
спостерігалося. Середнє значення за шкалою для підгрупи 2А складає 1.19
(+/- 0.4) та 1.13 (+/- 0.34) для підгрупи 2Б. Статистично достовірні
відмінності відсутні.
Результати дослідження транспортної функції миготливого епітелію
слизової оболонки порожнини носа перед хірургічним втручанням пацієнтів
2 групи.
Згідно з проведеним дослідженням, сахариновий час у 37 (84,09%)
пацієнтів варіював від 11 до 19 хв. і в середньому склало 13,1 ± 0,2 хв., що
відповідає нормі. У 7 (15,9%) пацієнтів сахариновий час варіював від 21 до
27 хв. (в середньому - 25,4 ± 0,3 хв.), що відповідало 1-го ступеня порушення
транспортної функції миготливого епітелію слизової оболонки порожнини
носа. Порушення транспортної функції миготливого епітелію слизової
оболонки порожнини носа 2-го і 3-го ступеня у обстежених пацієнтів не
виявлено. Результати дослідження транспортної функції миготливого
епітелію слизової оболонки порожнини носа перед хірургічним втручанням у
пацієнтів обох підгруп представлено в табл. 18.
Таблиця 18
Результати дослідження транспортної функції миготливого епітелію слизової оболонки
порожнини носа перед хірургічним втручанням
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Ступінь
порушення Підгрупи
функції
миготливого 2А (n=21)
2Б (n=23)
епітелію
порожнини
Кількість пацієнтів (абс. (%))
носа
Норма (від 10 до 20 хв.) 18 (85,71%)
19 (82,60%)
1-й ступінь (21-30 хв.)
3 (14,28%)
4 (17,39%)
2-й ступінь (31-60 хв.)
3-й ступінь (більше 60
хв.)
Згідно з результатами, представленими в табл., у 18 (85,71%) пацієнтів
підгрупи 2А і 19 (82,60%) пацієнтів підгрупи 2Б транспортна функція
миготливого епітелію була в межах норми. Тільки у 3 (14,28%) пацієнтів
підгрупи 2А і 4 (17,39%) пацієнтів підгрупи 2Б відзначалося збільшення
сахаринового часу, що відповідало 1-му ступеню порушення транспортної
функції миготливого епітелію. Середнє значення за шкалою для підгрупи 2А
складає 0.14 (+/- 0.36) та 0.17 (+/- 0.39) для підгрупи 2Б. Статистично
достовірні відмінності відсутні.
За результатами лабораторних досліджень не було виявлено відхилення
від норми в загальному аналізи крові і сечі, що свідчило про відсутність
запального процесу і не було протипоказань для хірургічного лікування.
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РОЗДІЛ 4
РЕЗУЛЬТАТИ

ХІРУРГІЧНОГО

ЛІКУВАННЯ

ПАЦІЄНТІВ

З

НАЗАЛЬНОЮ ЛІКВОРЕЄЮ.
Після проведення комплексного обстеження, 90 пацієнтів були
розподілені на 2 групи відповідно до розмірів кісткового дефекту. 1-у групу
(46 осіб) становили пацієнти, у яких розміри кісткового дефекту не
перевищували 0,6 см; до 2-ї групи увійшло 44 пацієнта з розмірами
кісткового дефекту більше 0,6 см.
4.1 Пластика лікворної фістули у пацієнтів з розмірами дефекту
менше 0,6 см.
Для закриття дефектів основи черепа менше 0,6 см нами була
розроблена методика пластики основи черепа з використанням аутожирової
тканини (патент № 132428 від 25.02.2019), яка полягала в наступному.
Згідно з даними проведеної комп'ютерної томографії проводилася
візуалізація лікворної фістули. При необхідності, для поліпшення огляду і
можливості

вільно маніпулювати в порожнині носа інструментами,

виконувалася парціальна септопластика (24 пацієнта), оскільки навіть
незначне викривлення перегородки носа в її верхніх відділах перешкоджає
хорошому огляду.
Якщо кістковий дефект розташовувався в області латеральної пластинки
гратчастої пластинки або даху гратчастого лабіринту - виконувалась
етмоїдотомія

з

однойменної

сторони.

При

наявності

менінгоцеле,

виконувалася коагуляція його ніжки з подальшим його видаленням. Після
візуалізації дефекту проводилася деепітелізації його країв, після чого
проводилася пластика кісткового дефекту аутожировою тканиною, яка
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забиралася з підшкірно-жирової клітковини з передньої поверхні живота або
стегна.
З огляду на, що при розмірах дефекту до 0,6 см неможливо здійснити
пластику дефекту введенням трансплантата інтракраніально, використання
аутожирової тканини дозволяло за рахунок пластичності матеріалу підвести
трансплантат до зони дефекту і частково вести його в порожнину черепа.
Жирова тканина як би віддавлює ТМО від кістки, і шар аутожиру фіксувався
в зоні дефекту.
Фрагмент аутожирової тканини підбирався відповідно до розмірів
дефекту індивідуально в кожному випадку і вводився таким чином, що одна
частина його розташовувалася інтракраніально, а інша - в порожнині носа.
Жирова тканина відбиралася з рівними жировими часточками, що
забезпечувало більшу зручність в роботі з таким трансплантатом.
Трансплантат розташовувався в зоні дефекту за типом «пісочного
годинника» (рис. 1), що забезпечувало герметичне закриття в зоні фістули.
На трансплантат наносився шар гідрогелевого клею Dura Seal (виробник
Integra life science corporation) для герметизації твердої мозкової оболонки.
Другий шар аутожирової тканини наносився поверх першого шару з
повторним нанесенням гідрогелевого клею.
Слід зазначити, що для кращої адгезії проводилася як деепітелізація
країв кісткового дефекту від слизової оболонки, так і точкова коагуляція
електрокаутером слизової оболонки навколо дефекту, на відстані близько 0,5
см від зони деепітелізації.
Вся просторова структура додатково фіксувалася в порожнині носа
марлевим тампоном, причому між тампоном і пластичною конструкцією
знаходився силіконовий протектор. Даний спосіб тампонади дозволяв
дозувати тиск на пластичну конструкцію і забезпечував видалення тампона
на 5-у добу після операції без ризику змістити виконану пластику.
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Мал. 1. Пластика лікворної фістули з використанням аутожирової тканини в два шари.
Примітки: 1 - аутожирова тканина, 2 - кістка основи черепа, 3 - гідрогелевий клей.

Перевагами даної методики є більш герметичне закриття кісткового
дефекту за рахунок того, що аутожирова тканина частково заходить за краї
кісткового дефекту в порожнину черепа і фіксується в «кістковому вікні».
Додаткова жирова підкладка з другого шару аутожирової тканини
перешкоджає зсуву основного першого шару трансплантата, в результаті
чого забезпечується приживлення основного шару пластичної конструкції.
До того ж при використанні цього способу забезпечується збереження
внутрішньоносових структур (середня носова раковина), зберігається
архітектоніка порожнини носа, що впливає на стан слизової оболонки
порожнини носа і, в кінцевому підсумку, на якість життя пацієнта. Також цей
спосіб пластики технічно простий у виконанні в порівнянні з використанням
техніки клаптів слизової оболонки з порожнини носа на живильної судинній
ніжці.
4.2 Результати хірургічного лікування пацієнтів 1-ї групи (пацієнти з
назальною ліквореєю і розмірами дефекту менше 0,6 см).
Пацієнти, що увійшли до 1-ї групи, були поділені на 2 підгрупи в
залежності від використаної нами методики пластики. Підгрупу 1А склали 20
пацієнтів, яким була виконана пластика аутожировою тканиною за
запропонованою нами методикою (патент № 132428 від 25.02.2019). У
підгрупу 1Б були включені 26 пацієнтів, яким пластика дефекту основи
черепа

виконувалася

за

загальноприйнятою

методикою

«overlay»

з

використанням клаптя слизової оболонки з порожнини носа на живильної
судинній ніжці. Результати проведеного хірургічного лікування (закриття
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лікворної фістули) оцінювалися через 1; 3 і 6 міс. операції. При виникненні
рецидиву ліквореї пацієнти виводилися з дослідження.
Хірургічне втручання у пацієнтів обох груп пройшло без особливостей.
Інтраопераційних

ускладнень

у

вигляді

вираженої

кровотечі

не

спостерігалося.
Всі пацієнти в післяопераційному періоді отримували антибактеріальну
терапію (цефалоспорини 3-го покоління внутрішньовенно), призначався
діуретик ацетазоламид за загальноприйнятою схемою на 7 діб для зниження
інтракраніального тиску, постільний режим протягом 6 діб. Тампони з
порожнини носа віддалялися на 5-ту добу.
Ускладнень у вигляді менінгіту, ліквореї, носової кровотечі в ранньому
післяопераційному періоді у пацієнтів обох груп не було. Загальний стан всіх
пацієнтів був задовільний.
У ранньому післяопераційному періоді більшість обстежуваних осіб
пред'являли скарги на утруднення носового дихання. Причому у пацієнтів
підгрупи 1А ми пов'язували ці скарги з наявністю в порожнині носа другого
шару аутожирової тканини, в той час як у пацієнтів підгрупи 1Б ці скарги
були пов'язані більше з післяопераційним набряком слизової оболонки
порожнини носа. Пацієнти обох підгруп виписувалися на 7-8 добу після
операції. Стан їх був задовільним, ознак ліквореї не було.
При огляді і зборі скарг через 1 місяць після операції пацієнти обох
підгруп відзначали відсутність прозорих виділень з порожнини носа, що
свідчить про відсутність рецидиву ліквореї. Скарги на наявність слизових
виділень і утворення кірок в порожнині носа протягом 1-го місяця
спостереження відзначалися практично у рівної кількості пацієнтів підгруп
1А і 1Б: 16 (80%) і 18 (70%) обстежених, відповідно.
У всіх пацієнтів 1-ї групи через 1 міс. після операції відзначалося
утруднення носового дихання, так як другий шар жирової тканини все ще
перебував в порожнині носа. Слід зазначити, що у 2 пацієнтів підгрупи 1Б в
цей період відзначалося наявність синехій в порожнині носа.
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Таблиця 19
Скарги обстежених 1-ї групи через 1 міс. після хірургічного лікування

Скарги

Виділення прозорої рідини
з порожнини носа
Утруднення носового дихання

Підгрупи
1А (n=20)
1Б (n=26)
Кількість пацієнтів (абс. (%))
20 (100%)
21 (80,76%)
16 (80%)
18 (70%)

Таблиця 20
Стан носового дихання у пацієнтів 1-ї групи через 1 міс. після хірургічного лікування

Стан носового дихання

Підгрупи
1А (n=20)
1Б (n=26)
Кількість пацієнтів (абс. (%))
Немає проблем із носовим диханням Помірне
утруднення
носового
3 (15,00%)
21(80,76%)
дихання
Виражене
утруднення
носового
17(85,00%)
5 (19,23%)
дихання
Досить погане носове дихання
Відсутність носового дихання
Згідно з даними, наведеними в таблиці, скарги на незначне утруднення
носового дихання пред'являли 15,00% пацієнтів підгрупи 1А і 80,76%
пацієнтів підгрупи 1Б. Виражене утруднення носового дихання відзначали
(85,00%) пацієнтів 1А підгрупи, в той час як 19,23% пацієнтів підгрупи 1Б
відзначали скарги на виражене утруднення носового дихання. Середнє
значення за шкалою для підгрупи 1А складає 1,85 (+/- 0,37), що є достовірно
більшім за відповідне значення для підгрупи 1Б - 1,19 (+/- 0,4), маючи при
цьому ідентичній розподіл значень.
Таблиця 21
Результати ендоскопічного дослідження порожнини носа у пацієнтів 1-ї групи через 1 міс.
після хірургічного лікування

Процеси в порожнині носа

Підгрупи
1А (n=20)
1Б (n=26)
Кількість пацієнтів (абс. (%))

Наявність бульбашок рідини,
вільної рідини в порожнині носа
Наявність синехій в порожнині -

2 (7%)
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носа
наявність патологічних виділень
16 (80%)

18 (70%)

В результаті оцінки нюхової функції за методом Вoячекa, гострота
нюху 1 ступеня відзначалася у пацієнтів підгрупи 1А у 4 (20%) пацієнтів, у
пацієнтів 1Б підгрупи гострота нюху 1 ступеня відзначалася у 10 (38,46%)
пацієнтів. Гострота нюху 2 ступеня (сприйняття запахів середньої
інтенсивності і сильніше) у 10 (50%) пацієнтів 1А підгрупи і у 13 (50,0%) 1 Б
підгрупи. 3 ступінь відзначалася у 6 (30%) пацієнтів 1-ї групи і у 1 (3,84%)
пацієнта 2-ї групи. Гострота нюху 3 ступеня відзначалася у 30,0% пацієнтів
1А підгрупи і у 11,53% пацієнтів 1Б підгрупи. Середнє значення підгрупі 1А
дорівнює 2,1 (+/- 0,72), що достовірно більше, порівняно з показниками
підгрупи 1Б, що складає 1,73 (+/- 0,67), маючи при цьому дещо вищий розкид
значень у розподілі .
Таблиця 22
Результати оцінки нюхової функції у пацієнтів 1-ї групи через 1 міс. після
хірургічного лікування

гострота нюху

Кількість пацієнтів (n=46)
підгрупа 1А (n=20)
підгрупа 1Б (n=26)
4(20,0%)
10(38,46%)
10 (50,0%)
13(50,00%)
6 (30,0%)
3(11,53%)
-

1 ступінь
2 ступінь
3 ступінь
4 ступінь

Таблиця 23
Результати даних дослідження транспортної функції миготливого епітелію слизової
оболонки порожнини носа пацієнтів 1А і 1Б підгруп через 1 міс. після хірургічного
втручання.

Сахариновий час

Кількість пацієнтів (n=46)
1 А підгруп а (n=20)
1Б підгрупа (n=26)
хвилин 4 (20,0%)
7 (26,92%)

10 до 20
(норма)
21 до 30 хвилин (1 13 (65,0%)
ступінь)
31 до 60 хвилин (2 3 (15,0%)
ступінь)

14 (53,84%)
5 (19,23%)
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Більше 60 хвилин (3 ступінь)

-

Згідно з даними наведеними в таблиці, транспортна функція
миготливого епітелію у пацієнтів обох підгруп порушилася, причому в нормі
сахариновий час залишився тільки у 4 (20,0%) пацієнтів 1А підгрупи і 7
(26,92%) пацієнтів 1Б підгрупи. У 13 (65,0%) хворих 1А підгрупи і 14
(53,84%) пацієнтів 1Б підгрупи сахариновий час зазначався в межах від 21 до
30 хвилин (1 ступінь порушення транспортної функції миготливого
епітелію). І в 3 (15,0%) і 5 (19,23%) випадках 1А і 1Б підгруп відзначалося
порушення транспортної функції до 2 ступеня. При цьому, статистично
достовірних відмінностей між середніми значеннями за Т-крітерієм
Ст'юдента немає - 0,95 (+/- 0,6) для підгрупи 1А проти 0,92 (+/- 0,69) для
підгрупи 1Б.
Таблиця 24
Оцінка стану порожнини носа і слизової оболонки за шкалою Lund-Kennedy через 1 міс.
після хірургічного втручання

Процеси в порожнині
носа
Наявність виділень в
порожнині носа
Наявність синехій в
півстіни носа
Наявність кірочок в
порожнині носа
Набряк в порожнині
носа

При

Кількість пацієнтів
1-я А група
20
0
1
4(20%)

2

2-я Б група
26
0

1

2

16(80%)

-

4(15,38%)

20(69,23%)

2(7,69%)

20(100%
)
9(45%)

-

-

24(92,3%)

2(7,69%)

-

7(35%)

4(25%)

6(23,07%)

16(57,69%)

3(19,2%)

13(65%)

7(35%)

-

15(57,69%)

7(19,2%)

3(23,07%)

оцінці

стану

слизової

оболонки

порожнини

носа

при

ендоскопічному огляді за шкалою Lund-Kennedy відзначається, що загальна
середня оцінка за шкалою для підгрупи 1А складає 0,45 (+/- 0,6) та
достовірно НЕ відрізняється від середнього значення підгрупі 1Б - 0,6 (+/0,63). При цьому при оцінці за окремими параметрами шкали, так само
відзначається що середній бал в підгрупі 1А нижче, ніж в підгрупі 1Б, що
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говорить про кращий стан слизової оболонки порожнини носа у пацієнтів
підгрупи 1А.
Результати дослідження через 3 місяці після хірургічного втручання.
При огляді через 3 міс. після хірургічного втручання було виявлено, що
у 1 пацієнта 1А підгрупи через 2 міс. і 3 тижні з'явилися скарги на виділення
прозорої рідини з порожнини носа. У 3 пацієнтів 1Б підгрупи також з'явилися
скарги на виділення прозорої рідини з порожнини носа в такі часові
проміжки: 3 міс .; 2 міс. 3 тижнів; 2 міс. 2 тижнів. Всі пацієнти 1А підгрупи
відзначали, що приблизно через 1,5 міс. після операції у них відторгався і
виходив з порожнини носа другий шар аутожирової тканини, завдяки чому
носове дихання поліпшувалося. Тільки у 4 пацієнтів 1А підгрупи
відзначалося утруднення носового дихання, що було пов'язано з процесом
освіти корок в порожнині носа. У 14 пацієнтів 1Б підгрупи відзначалися
скарги на утруднення носового дихання, причому причиною була наявність
синехій або виділень, а також утворення кірок в порожнині носа. Згідно з
даними ендоскопічного огляду, у пацієнтів зі скаргами на закінчення
прозорої рідини з порожнини носа зазначалося наявність бульбашок рідини в
порожнині носа. Таким чином рецидив ліквореї відзначався у 1 пацієнта 1А
підгрупи і 3 пацієнтів 1Б підгрупи.
Таблиця 25
Стан носового дихання у пацієнтів 1-ї групи через 3 міс. після хірургічного лікування

Стан носового дихання

Підгрупи
1А (n=19)
1Б (n=23)
Кількість пацієнтів (абс. (%))
Немає проблем з носовим диханням 16(84,21%)
10(43,47%)
Помірне
утруднення
носового
8(34,78%)
3(15,78%)
дихання
Виражене
утруднення
носового
5(21,73%)
дихання
Досить погане Носова дихання
Відсутність носового дихання
-
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Згідно з даними наведеними в таблиці, незначне утруднення носового
дихання пред'являли (15,78%) пацієнтів 1А підгрупи і (34,78%) пацієнтів 1Б
підгрупи. Виражене утруднення носового дихання не відзначалося у
пацієнтів 1А підгрупи, в той час як 21,73% пацієнтів підгрупи 1Б відзначали
скарги на виражене утруднення носового дихання. Через 3 місяці після
хірургічного втручання, у підгрупі 1А не лишилось жодного пацієнта з
вираженим утрудненням носового дихання, а кількість пацієнтів з помірнім
утрудненням носового дихання не змінилась. Водночас, серед пацієнтів
підгрупі 1Б лишилось 8 пацієнтів з помірнім утрудненням носового дихання,
що є достовірно більшім за відповідній показник в підгрупі 1А, а також 5 - з
вираженим утрудненням носового дихання. Середнє значення шкали для
групи 1А ставити 0,16 (+/- 0,37), що достовірно менше за середнє значення
шкали для підгрупі 1Б - 0,78 (+/- 0,8) (Т-крітерій менше 0,05).
Оцінка нюхової функції за методом Воячека через 3 міс. після
хірургічного лікування
В результaті оцінки нюхової функції за методом Вoячекa, гострота нюху
1 ступеня відзначалася у 14 (73,68%) пацієнтів 1А підгрупи, у 10 (65,21%)
пацієнтів 1Б підгрупи. Гострота нюху 2 ступеня (сприйняття запахів
середньої інтенсивності і сильніше) у (26,31%) пацієнтів 1А підгрупи і у 5
(21,17%) 1Б підгрупи. 3 ступінь гостроти нюху відзначався тільки у (13,04%)
пацієнтів 1Б підгрупи. Середні значення за шкалою для підгруп 1А та 1Б
дорівнюють 1,26 (+/- 0,45) та 1,48 (+/- 0,73) відповідно, та не мають
статистично достовірних відмінностей. Варто лише зазначити, що розподіл
підгрупи 1А характеризується більшою гомогенністю, про що свідчіть
менший показник середнього квадратичного відхилення.
Таблиця 26
Результати оцінки нюхової функції у пацієнтів 1-ї групи через 3 міс. після хірургічного
лікування

гострота нюху

Кількість пацієнтів (n=42)
підгрупа 1А (n=19)
підгрупа 1Б (n=23)
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1 ступінь
2 ступінь
3 ступінь
4 ступінь

14(73,68%)
5 (26,31%)
-

15(65,21%)
5(21,17%)
3(13,04%)
-

Таблиця 27
Результати даних дослідження транспортної функції миготливого епітелію слизової
оболонки порожнини носа пацієнтів 1А і1Б підгруп через 3 міс. після хірургічного
втручання.

Сахариновий час

Кількість пацієнтів (n=42)
1 А підгрупа (n=19)
1Б підгрупа (n=23)
хвилин 13(68,42%)
10(43,47%)

10 до 20
(норма)
21 до 30 хвилин (1 5(26,31%)
ступінь)
31 до 60 хвилин (2 1(52,60%)
ступінь)
Більше 60 хвилин (3 ступінь)

7(30,43%)
6(26,08%)
-

Згідно з даними наведеними в таблиці, сахариновий час зменшилася до
норми у 13 (68,42%) пацієнтів 1А підгрупи і 10 (43,47%) пацієнтів 1Б
підгрупи. У 5 (26,31%) хворих 1А підгрупи і 7 (30,43%) пацієнтів 1Б підгрупи
сахариновий час зазначалося в межах від 21 до 30 хвилин (1 ступінь
порушення транспортної функції миготливого епітелію). І в 1 (5260%) і 6
(26,08%) випадків 1А і1Б підгруп відзначалося порушення транспортної
функції до 2 ступеня. При цьому, середня оцінка підгрупи 1А за шкалою
достовірно менше, ніж для підгрупи 1Б - 0,37 (+/- 0,6) та 0,83 (+/- 0,83)
відповідно, що свідчіть про кращий стан слизової оболонки пацієнтів
підгрупи 1А.
Оцінка стану порожнини носа і слизової оболонки за шкалою
LundKennedy через 3 міс. після хірургічного втручання.

Таблиця 28
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Оцінка стану порожнини носа і слизової оболонки за шкалою Lund-Kennedy через 3 міс.
після хірургічного втручання

Кількість пацієнтів
1-я А група
19
в 0
1

Процеси
порожнині
носа
Наявність
виділень в
порожнині
носа
Наявність
Сіннехій в
півстіни
носа
Наявність
кірочок
в
порожнині
носа
Набряк
в
порожнині
носа
При

2

14(73,68%) 5(26,31%)

19(100%)

-

1-я Б група
23
0
1

2

10(43,43%) 11(47,82%) 2(8,69%)

-

21(91,3%)

2(8,69%)

-

12(63,15%) 7(36,84%) -

10(43,43%) 9(39,13%)

4(17,39%)

16(84,21%) 3(15,78%) -

17(73,91%) 5(21,73%)

1(4,034%)

оцінці

стану

слизової

оболонки

порожнини

носа

при

ендоскопічному огляді за шкалою Lund-Kennedy відзначається, що середній
бал в підгрупі 1А склав 0,2 (+/- 0,4), а середній бал в підгрупі 1Б склав 0,45
(+/- 0 , 64), що достовірно більше. При цьому, при оцінці за окремими
параметрами шкали, так само відзначається, що середній бал в підгрупі 1А
нижчий, ніж в підгрупі 1Б, що говорить про кращий стан слизової оболонки
порожнини носа у пацієнтів підгрупи 1А в порівнянні з пацієнтами 1Б
підгрупи на даному етапі.
Результати дослідження через 6 місяців після хірургічного втручання.
При опитуванні та огляді пацієнтів через 6 міс. після операції
відзначено, що у пацієнтів 1А підгрупи скарги на наявність прозорих
виділень з порожнини носа повністю були відсутні, в той час як у 2 пацієнтів
1Б групи з'явилися скарги на витікання прозорої рідини з порожнини носа
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через 5 і 6 міс. після операції. 1 пацієнт пов'язував появу вищевказаних скарг
з приступом блювоти, а другий не зміг вказати причину.
Таким чином через 6 міс. після хірургічного лікування у пацієнтів 1А
підгрупи рецидиву ліквореї не відзначалося, а у 2 пацієнтів 1Б підгрупи
відзначався рецидив ліквореї.
Збереження скарг на наявність виділень в порожнині носа у пацієнтів 2-ї
групи через 3 і 6 міс. після операції (14% і 10%, відповідно) пов'язане з
порушенням архітектоніки порожнини носа при використанні слизових
клаптів, чого не відбувається при використанні аутожирової тканини.
Повна відсутність синехій в порожнині носа у пацієнтів 1А підгрупи в
порівнянні з пацієнтами 1Б підгрупи пов'язано з тим, що використання
аутожиру практично не викликає розвиток синехій в порожнині носа в
порівнянні з технікою використання місцевих слизових клаптів. Саме
збереження архітектоніки порожнини носа сприяє тому, що у пацієнтів 1А
підгрупи через 6 місяців після операції відсутня наявність патологічного
відокремлюваного в порожнині носа, в той час як у 38% пацієнтів 1Б
підгрупи були присутні кірки в носі навіть через 6 міс . після хірургічного
втручання.
Стан носового дихання через 6 міс. після хірургічного лікування
Таблиця 29
Стан носового дихання у пацієнтів 1-ї групи через 6 міс. після хірургічного лікування

Стан носового дихання

Підгрупи
1А (n=19)
1Б (n=21)
Кількість пацієнтів (абс. (%))
Немає проблем із носовим диханням 18 (94,73%)*
13 (61,09%)
Незначна
утруднення
носового
6 (28,57%)
1 (5,26%)
дихання
Виражене
утруднення
носового
2 (9,52%)
дихання
Досить погане Носова дихання
Відсутність носового дихання
Примітка: *- p<0,05
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Згідно з даними наведеними в таблиці, незначне утруднення носового
дихання пред'являли (5,26%) пацієнтів 1А підгрупи і 6 (28,57%) пацієнтів 1Б
підгрупи. Виражене утруднення носового дихання не відзначалося у
пацієнтів 1А підгрупи, в той час як 2 (9,52%) пацієнтів підгрупи 1Б
відзначали скарги на виражене утруднення носового дихання. Таким чином
середній бал в підгрупі 1А склав 0,05 (+/- 0,23) а в підгрупі 1Б 0,48 (+/- 0,68).
Через 6 місяців тільки 1 пацієнт з групи 1А мав помірне утруднення носового
дихання, на відміну від групи 1Б, де через 6 місяців не малі утруднення
носового дихання 61,1% пацієнтів.
Стан носового дихання через 6міс. після хірургічного лікування

Стан
дихання

носового 1 місяць
1А

1Б

1А

1Б

1А

1Б

-

16
(84,21%)

10
(43,47%)

18
(94,73%)

13
(61,09%)

3
21
3
(15,00%) (80,76%) (15,78%)

8
(34,78%)

1 (5,26%)

6
(28,57%)

17
5
(85,00%) (19,23%)

5
(21,73%)

-

2 (9,52%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,85
(+/-0,37)
20

1,19
(+/-0,4)
26

0,16*
(+/-0,37)
19

0,78
(+/-0,8)
23

0,05*
(+/-0,23)
19

0,48
(+/-0,68)
21

Немає проблем із
носовим диханням
Помірне
утруднення
носового дихання
Виражене
утруднення
носового дихання
Досить
погане
носове дихання
Відсутність
носового дихання
Середнє
Всього пацієнтів

Таблиця 30
Стан носового дихання у пацієнтів 1-ї групи
3 місяці
6 місяців

*достовірно менше (значення Т-критерію Ст’юдента нижче 0,05)
Пацієнти з підгрупи 1А хоча і відчували здебільшого виражене
утруднення носового дихання через 1 місяць після хірургічного втручання,
але воно зникло вже через 3 місяці після операції, і станом на той час,
утруднення носового дихання були відсутні у 84,2% пацієнтів з групи 1А,
порівняно з 43,5% пацієнтів з групи 1Б, при достовірно нижчому середньому
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значенню за шкалою для підгрупи 1А. Через 6 місяців лише 1 пацієнт з групи
1А мав помірне утруднення носового дихання, у всіх інших воно було
відсутнє, на відміну від групи 1Б, де через 6 місяців не мали утруднення
носового дихання лише 61,1%. На додачу, через 6 місяців, середня оцінка за
шкалою продовжує тенденцію та є достовірно нижчою для підгрупи 1А,
навіть збільшивши розрив. На основі даних в динаміці, можна зробити
висновок, що метод використаний при хірургічному лікуванні пацієнтів
підгрупи 1А більш ефективний в контексті стану носового дихання після
операції.
Оцінка нюхової функції за методом Воячека через 6 міс. після
хірургічного лікування.
В результaті оцінки нюхової функції за методом Вoячекa гострота нюху
1 ступеня відзначалася у 17 (89,47%) пацієнтів 1А підгрупи та у 15 (71,42%)
пацієнтів 1Б підгрупи. Гострота нюху 2 ступеня (сприйняття запахів
середньої інтенсивності і сильніше) у 2 (10,52%) пацієнтів 1А підгрупи і у 4
(19,04%) 1Б підгрупи. 3 ступінь гостроти нюху відзначалася тільки у 2
(9,52%) пацієнтів 1Б підгрупи.
Таблиця 31
Результати оцінки нюхової функції у пацієнтів 1-ї групи через 6 міс. після хірургічного
лікування

Гострота нюху
1 ступінь
2 ступінь
3 ступінь
4 ступінь
Примітка: *- p<0,05

Кількість пацієнтів (n=40)
підгрупа 1А (n=19)
підгрупа 1Б (n=21)
17(89,47%)*
15(71,42%)
2 (10,52%)
4(19,04%)
2(9,52%)
-

Таблиця 32
Результати даних дослідження транспортної функції миготливого епітелію слизової
оболонки порожнини носа пацієнтів 1А і1Б підгруп через 6 міс. після хірургічного
втручання.

Сахариновий час
10

до

20

Кількість пацієнтів (n=40)
1А підгрупа (n=19)
1Б підгрупа (n=21)
*
хвилин 18(94,73%)
14(66,66%)
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(норма)
21 до 30 хвилин (1 1(5,27%)
ступінь)
31 до 60 хвилин (2 ступінь)
Більше 60 хвилин (3 ступінь)
Примітка: *- p<0,05

6(28,57%)
1(4,76%)
-

Згідно з даними наведеними в таблиці, сахариновий час зменшився до
норми у 18 (94,73%) пацієнтів 1А підгрупи і 14 (66,66%) пацієнтів 1Б
підгрупи. У 1 (5,27%) хворого 1А підгрупи і 6 (28,57%) пацієнтів 1Б підгрупи
сахариновий час зазначався в межах від 21 до 30 хвилин (1 ступінь
порушення транспортної функції миготливого епітелію). І в 1 (4,76%)
випадку в 1Б підгрупі відзначалося порушення транспортної функції до 2
ступеня.
Таблиця 33
Оцінка стану порожнини носа і слизової оболонки за шкалою Lund-Kennedy через 6 міс.
після хірургічного втручання.

Кількість пацієнтів
1-я А група
19
в 0
1
2

Процеси
порожнині носа
Наявність виділень
в порожнині носа
Наявність синехій
в півстіни носа
Наявність кірочок
в порожнині носа
Набряк
порожнині носа
При

оцінці

19
(100%)
19
(100%)
18
(94,73
%)
в 19
(100%)
стану

-

-

1
(5,26
%)
-

-

слизової

-

1-я Б група
21
0
1
11
(52,38%)
19
(90,47%)
13
(61,09%)

9
(42,85%)
2
(9,52%)
7
(33,33%)

19
2
(90,47%) (9,52%)
оболонки

порожнини

2
1
(4,76%)
1
(3,76%)
-

носа

при

ендоскопічному огляді за шкалою Lund-Kennedy відзначається, що середнє
значення в підгрупі 1А склало 0,01 (+/- 0,11), а середній бал в підгрупі 1Б
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склало 0,29 (+/- 0, 5). При цьому при оцінці за окремими параметрами шкали,
так само відзначається, що середній бал в підгрупі 1А нижче ніж в підгрупі
1Б, що говорить про кращий стан слизової оболонки порожнини носа у
пацієнтів підгрупи 1А в порівнянні з пацієнтами 1Б підгрупи. Аналізуючи
дані в динаміці, через 1 місяць після хірургічного втручання 16 (80%)
пацієнтів з підгрупи 1А та 22 (76,9%) пацієнти з підгрупи 1Б мали наявність
виділень в порожнині носа. Через 3 місяці в підгрупі 1А стало значущо
більше пацієнтів, яких цей ефект відсутній. Через 6 місяців в підгрупі 1А не
лишилось жодного пацієнта з наявністю виділень в порожнині носа, на
відміну від підгрупи 1Б, де через 6 місяців майже у половини пацієнтів
(47,6%) ще були виділення. Варто також зазначити, що у 2 пацієнтів підгрупи
1Б було встановлено наявність синехій протягом усіх 6 місяців спостережень.
Через 1 місяць після хірургічного втручання у 11 (60%) пацієнтів підгрупи
1А та у 19 (76,9%) пацієнтів підгрупи 1Б було встановлено наявність кірок у
порожнині носа. Проте, через 3 місяці після операції кількість пацієнтів
підгрупи 1А з наявність кірок у порожнині носа впала до 7 (36,8%)
(порівняно з 13 (56,5%) у підгрупі 1Б), а потім до 1 (порівняно з 8 у підгрупі
1Б) через 6 місяців після хірургічного втручання. Таким чином, метод,
використаний при хірургічному лікуванні пацієнтів підгрупи 1А демонструє
кращі результати в контексті стану слизової оболонки та порожнини носа
після хірургічного втручання.
Таблиця 34
Наявність рецидиву ліквореї у пацієнтів обох підгруп на протязі всього терміну
спостереження

Рецидив ліквореї

Группи
1 А підгрупа (n=20)
1Б підгрупа (n=26)
Кількість пацієнтів (абс. (%))
1 (5,00%)
5 (19,23%)

Таким чином, застосування запропонованого нами способу пластики
лікворної фістули забезпечує надійне закриття лікворної фістули в
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порівнянні з методикою використання клаптя слизової оболонки з
порожнини носа. Рецидив в підгрупі 1А відзначався у 1 (5,00%) пацієнта, а в
підгрупі 1Б у 5 (19,23%).
Через 6 міс. після хірургічного лікування скарги на порушення носового
дихання відзначало достовірно меншу кількість пацієнтів в підгрупі 1А
1(5,27%), в порівнянні з підгрупою 1Б 8 (38,09%) (p<0,05).
Порушення нюху зазначалося у достовірно меншої кількості пацієнтів в
підгрупі 1А 2(10,52%) в порівнянні з підгрупою 1Б 6(28,57%) (p<0,05).
Транспортна функція миготливого епітелію в підгрупі 1А 1(5,27%)
достовірно менше порушилася в порівнянні з підгрупою 1Б 7 (33,33%).
(p<0,05).
Погіршення стану слизової оболонки порожнини носа після хірургічного
лікування відзначалося у достовірно меншої кількості пацієнтів в підгрупі 1А
в порівнянні з підгрупою 1Б.
З огляду на зазначене вище, можна відзначити, що використання
методики пластики лікворної фістули з використанням аутожирової тканини
не

тільки

знижує

кількість

рецидивів

ліквореї

в

порівнянні

з

загальноприйнятими методиками, а сприятливо позначається на стані
слизової оболонки порожнини носа, що впливає на якість життя пацієнтів
[176,177,178,179,180,181,187,182,183,184].
4.3 Результати хірургічного лікування пацієнтів 2-ї групи (пацієнти
з розмірами дефекту більше 0,6 см).
4.3.1 Пластика дефектів основи черепа у пацієнтів з розмірами
кісткового дефекту більше 0,6 см
Для закриття дефектів основи черепа більше 0,6 см нами була
розроблена методика пластики основи черепа з використанням фрагмента
аутокістки і фрагмента широкої фасції стегна (заявка № u 2020 00293 від
20.01.2020), яка полягала в наступному.
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Після візуалізації кісткового дефекту і дефекту ТМО проводилася
заготівля назо-септального клаптя, методика описана в розділі «Матеріали і
методи дослідження». При необхідності для кращої візуалізації та
можливості

вільно маніпулювати в порожнині носа інструментами,

виконувалася парціальна септопластика. Після візуалізації країв дефекту
виконувалася їх деепіталізація. Паралельно проводився забір фрагмента
широкої фасції стегна. Також проводився забір фрагмента аутокістки - або з
фрагментів віддаленої передньої стінки клиноподібної пазухи, або аутокістка
бралася з кісткової частини перегородки носа. Фрагмент широкої фасції
стегна заводився інтракраніально, проте краї фасції виводилися в просвіт
порожнини носа, фасція фіксувалася в кістковому вікні фрагментом
аутокістки, як показано на (мал. 2). Після цього вся просторова структура
накривалася зверху назо-септальним клаптем, який фіксувався роздуванням
балона катетера Фолея, також як і при використанні загальноприйнятої
методики.

Мал. 2. Фіксація фрагмента широкої фасції стегна аутокісткою по типу «засувки».
Примітки: 1 - кістка основи черепа, 2 - фрагмент аутокістки, 3 - фрагмент широкої фасції
стегна.

Перевагою даної методики є більш надійне і герметичне закриття
дефекту. Аутокістка в даному випадку є екраном, який гасить струм
пульсової хвилі і забезпечує фіксацію фрагмента широкої фасції стегна. Так
само таке обгортання аутокістки перешкоджає травмування її гострими
краями таких життєво важливих структур, як кавернозний синус, внутрішня
сонна артерія і зоровий нерв.
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1.4 Результати хірургічного лікування пацієнтів 2-ї групи (пацієнти з
розмірами дефекту більше 0,6 см).
Пацієнти, що увійшли до 2-ї групи, були поділені на 2 підгрупи в
залежності від використаної нами методики пластики. У підгрупу 2А (група
порівняння) увійшов 21 пацієнт, яким пластика лікворної фістули була
виконана за загальноприйнятою методикою з використанням фрагмента
широкої фасції стегна.
У підгрупу 2Б (група дослідження) увійшло 23 пацієнта, яким пластика
лікворної фістули була виконана фрагментом аутокістки і назо-септальним
клаптем з використанням фрагмента широкої фасції стегна. Результати
проведеного

хірургічного

лікування

(закриття

лікворної

фістули)

оцінювалися через 1; 3 і 6 міс. операції. При виникненні рецидиву ліквореї
пацієнти виводилися з дослідження.
Для оцінки ефективності використаних методик пластики лікворної
фістули пацієнтам обох підгруп до і після операції проводилася оцінка
нюхової функції за методом Воячека, оцінка транспортної функції
миготливого епітелію слизової оболонки порожнини носа, оцінка стану
носового дихання. Також для оцінки стану слизової оболонки порожнини
носа

виконувалося

ендоскопічне

дослідження

порожнини

носа,

яке

оцінювалося за шкалою Lund-Kennedy
Хірургічне втручання у пацієнтів обох груп пройшло без особливостей.
Інтраопераційних

ускладнень

у

вигляді

вираженої

кровотечі

не

спостерігалося.
Всі пацієнти в післяопераційному періоді отримували антибактеріальну
терапію (цефалоспорини 3-го покоління внутрішньовенно), призначався
діуретик ацетазоламід за загальноприйнятою схемою на 7 діб для зниження
інтракраніального тиску, постільний режим протягом 6 діб. Тампони з
порожнини носа видалялися на 2-у добу. Катетер Фолея витягувався з
порожнини носа на 7 добу.
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Ускладнень у вигляді менінгіту, ліквореї, носової кровотечі в ранньому
післяопераційному періоді у пацієнтів обох груп не було. Загальний стан всіх
пацієнтів був задовільний.
Пацієнти обох підгруп виписувалися на 9 добу після операції. Стан їх
був задовільним, ознак ліквореї не було.
Результати обстеження пацієнтів 2-ї групи через 1 місяць після
хірургічного втручання.
При огляді і зборі скарг у пацієнтів через 1 місяць після операції було
виявлено, що у 3 (14,28%) пацієнтів 2-ї А підгрупи і 1 (4,34%) пацієнта 2-й Б
підгрупи виник рецидив ліквореї, що проявлялося виділенням прозорої
рідини з порожнини носа. Наявність ліквореї було підтверджено біохімічним
дослідженням виділень з порожнини носа. І таким чином 3 пацієнта з
підгрупи 2А і 1 пацієнт з підгрупи 2Б були виведені з дослідження. Скарги на
наявність патологічних виділень, утворення кірок в порожнині носа
відзначалися у рівної кількості обстежених 2-й А і 2-й Б підгрупи протягом 1го місяця спостереження - у 12 (57,14%) і 14 (60,8%) пацієнтів, відповідно.
Утруднення носового дихання зазначалося у 23,8% пацієнтів 2-ї А групи та
17,3% пацієнтів 2-ї Б підгрупи. Ці скарги були пов'язані з наявністю набряку
слизової оболонки порожнини носа (Табл. 33). При ендоскопічному огляді
наявність бульбашок рідини в порожнині носа зазначалося у 3 (14,28%)
пацієнтів 2-ї А підгрупи і 1 (4,34%) пацієнта 2-й Б підгрупи, що також
підтверджувало рецидив ліквореї.

Скарги

Таблиця 35
Скарги обстежених 2-ї групи через 1 міс. після хірургічного лікування
Підгрупи
2А (n=21)
2Б (n=23)
Кількість пацієнтів (абс. (%))

Виділення
прозорої
рідини
порожнини носа
Утруднення носового дихання
Наявність слизу в порожнині носа

з

3 (14,28%)

1 (4,34%)

5 (23,8%)
12 (57,14%)

4 (17,3%)
14 (60,8%)
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Таблиця 36
Стан носового дихання у пацієнтів 2-ї групи через 1 міс. після хірургічного лікування

Підгрупи
Стан носового дихання
2А (n=18)
2Б (n=22)
Кількість пацієнтів (абс. (%))
Немає проблем із носовим диханням 5 (27,77%)
8 (36,36%)
Незначне
утруднення
носового
8 (44,44%)
10 (45,45%)
дихання
Виражене
утруднення
носового
5 (27,77%)
4 (18,18%)
дихання
Досить погане носове дихання
Відсутність носового дихання
Згідно з даними, наведеними в таблиці, скарги на незначне утруднення
носового дихання пред'являли 8 (44,44%) пацієнтів підгрупи 2А і 10 (45,45%)
пацієнтів підгрупи 2Б. Виражене утруднення носового дихання відзначали 5
(27,77%) пацієнтів 2А підгрупи і 4 (18,18%) пацієнтів підгрупи 2Б. Середній
бал в підгрупі 1А склав 1,0 (+/- 0.77) в той час як середній бал в підгрупі 1Б
склав 0,82 (+/- 0.73), без статистично достовірних відмінностей.
Оцінка нюхової функції за методом Воячека
В результaті оцінки нюхової функції за методом Вoячекa гострота нюху
1 ступеня відзначалася у пацієнтів підгрупи 2А у 2 (11,11%) пацієнтів, у
пацієнтів 2Б підгрупи гострота нюху 1 ступеня відзначалася у 3 (13,63%)
пацієнтів. Гострота нюху 2 ступеня (сприйняття запахів середньої
інтенсивності і сильніше) у 13 (72,72%) 2-й А підгрупи і у 16 (72,72%) 2-й Б
групи. 3 ступінь відзначалася у 3 (16,6%) пацієнтів 2 -й А групи та у 3
(13,63%) пацієнтів 2-ї Б підгрупи. Середнє значення за шкалою дорівнює 2.06
(+/- 0.54) та 2 (+/- 0.53) для підгруп 2А та 2Б відповідно.
Таблиця 37
Результати оцінки нюхової функції у пацієнтів 2-ї групи через 1 міс. після хірургічного
лікування

гострота нюху

Кількість пацієнтів (n=40)
підгрупа 2А (n=18)
підгрупа 2Б (n=22)
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1 ступінь
2 ступінь
3 ступінь
4 ступінь

2(11,11%)
13 (72,72%)
3 (16,6%)
-

3(13,63%)
16(72,72%)
3(13,63%)
-

Таблиця 38
Результати даних дослідження транспортної функції миготливого епітелію слизової
оболонки порожнини носа пацієнтів 2А їм 2Б підгруп через 1 міс. після хірургічного
втручання.

Сахариновий час

Кількість пацієнтів (n=40)
1 А підгрупа (n=18)
1Б підгрупа (n=22)
хвилин 3 (16,66%)
4 (18,18%)

10 до 20
(норма)
21 до 30 хвилин (1 10 (55,55%)
ступінь)
31 до 60 хвилин (2 5 (27,77%)
ступінь)
Більше 60 хвилин (3 ступінь)
Згідно

з

даними

наведеними

14 (63,63%)
6 (27,27%)
-

в

таблиці,

транспортна

функція

миготливого епітелію у пацієнтів обох підгруп порушилася, причому в нормі
сахариновий час залишився тільки у 3 (16,66%) пацієнтів 2А підгрупи і 4
(18,18%) пацієнтів 2Б підгрупи. У 10 (55,55%) хворих 2А підгрупи і 14
(63,63%) пацієнтів 2Б підгрупи сахариновий час зазначався в межах від 21 до
30 хвилин (1 ступінь порушення транспортної функції миготливого
епітелію). І в 5 (27,77%) і 6 (27,27%) випадках 2А і 2Б підгруп відзначалося
порушення транспортної функції до 2 ступеня. Для пацієнтів підгрупі 2А
середня оцінка за шкалою складає 1.11 (+/- 0.68) та достовірно не
відрізняється від значення для підгрупі 2Б - 1.08 (+/- 0.65).
Таблиця 39
Оцінка стану порожнини носа і слизової оболонки за шкалою Lund-Kennedy через 1 міс.
після хірургічного втручання

Кількість пацієнтів
2А група
18

2Б група
22
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Процеси
в
порожнині носа
Наявність виділень
в порожнині носа
Наявність синехій в
півстіни носа
Наявність кірочок в
порожнині носа
Набряк в порожнині
носа
При

оцінці

0

1

2

0

1

2

4

12

2

5

14

3

17

1

21

1

4

12

2

6

15

1

13

5

-

15

6

1

стану

слизової

оболонки

порожнини

носа

при

ендоскопічному огляді за шкалою Lund-Kennedy відзначається, що середній
бал в підгрупі 2А склав 0,53 (+/- 0,6), а середній бал в підгрупі 2Б склав 0,52
(+/- 0 , 61). При цьому при оцінці за окремими параметрами шкали, так само
відзначається, що середній бал в підгрупах 2А та 2Б практично рівні, що
говорить про те, що процес забору аутокістки з порожнини носа практично
не впливає на стан слизової оболонки порожнини носа і архітектоніки
порожнини носа в цілому .
Результати обстеження пацієнтів 2-ї групи через 3 місяці після
хірургічного втручання.
Через 3 місяці після операції у 2 пацієнтів 1-ї групи відзначався рецидив
ліквореї, в той час як у пацієнтів 2-ї групи рецидиву ліквореї не було. Скарги
на утруднення носового дихання зберігалися у 5 (27,77%) і 6 (27,27%)
пацієнтів 2-ї А і 2-ї Б підгруп, відповідно; скарги на наявність патологічних
виділень в порожнині носа зберігалися у 10 (55,55%) і 9 (40,90%)
обстежених, відповідно. Зазначені вище скарги підтверджувалися даними
ендоскопічного дослідження.
Таблиця 40
Скарги обстежених 2-ї групи через 3 міс. після хірургічного лікування

Скарги

Підгрупи
2А (n=18)
2Б (n=22)
Кількість пацієнтів (абс. (%))
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Виділення прозорої рідини з
2 (11,11%)
порожнини носа
Утруднення носового дихання
5 (27,77%)
Наявність слизу в порожнині
10 (55,55%)
носа

6 (27,27%)
9 (40,90%)

Таблиця 41
Стан носового дихання у пацієнтів 2-ї групи через 3 міс. після хірургічного лікування

Стан носового дихання

Підгрупи
2А (n=16)
2Б (n=22)
Кількість пацієнтів (абс. (%))
8 (50,00%)
12 (54,54%)

Немає проблем Із носових дихання
Незначна
утруднення
носового
4 (25,00%)
дихання
Виражене
утруднення
носового
4 (25,00%)
дихання
Досить погане носове дихання
Відсутність носового дихання
-

7 (31,81%)
3 (13,63%)
-

Згідно з даними, наведеними в таблиці, скарги на незначне утруднення
носового дихання пред'являли 4 (25,00%) пацієнтів підгрупи 2А і 7 (31,81%)
пацієнтів підгрупи 2Б. Виражене утруднення носового дихання відзначали 4
(25,00%) пацієнтів 2А підгрупи і 3 (13,63%) пацієнтів підгрупи 2Б. Середній
бал в підгрупі 2А склав 0,75 (+/- 0,86) в той час як середній бал в підгрупі 2Б
склав 0,59 (+/- 0,73), не демонструючи достовірні відмінності між
підгрупами.
Оцінка нюхової функції за методом Воячека через 3 міс. після
хірургічного лікування
В результaті оцінки нюхової функції за методом Вoячекa гострота нюху
1 ступеня відзначалася у пацієнтів підгрупи 2А у 5 (31,25%) пацієнтів, у
пацієнтів 2Б підгрупи гострота нюху 1 ступеня відзначалася у 7 (31,81%)
пацієнтів. Гострота нюху 2 ступеня (сприйняття запахів середньої
інтенсивності і сильніше) у 9 (56,25%) 2-й А підгрупи і у 13 (59,09%) 2-й Б

111

групи. 3 ступінь відзначалася у 2 (12,5%) пацієнтів 2 -й А групи та у 2
(9,09%) пацієнтів 2-ї Б підгрупи. Середні значення за шкалою для підгруп 2А
та 2Б достовірно не відрізняються та складають 1,81 (+/- 0,66) та 1,77 (+/0,61) відповідно.
Таблиця 42
Результати оцінки нюхової функції у пацієнтів 2-ї групи через 3 міс. після хірургічного
лікування

Гострота нюху

Кількість пацієнтів (n=38)
підгрупа 2А (n=16)
підгрупа 2Б (n=22)
5(31,25%)
7(31,81%)
9 (56,25%)
13(59,09%)
2 (12,5%)
2(9,09%)
-

1 ступінь
2 ступінь
3 ступінь
4 ступінь

Таблиця 43
Результати даних дослідження транспортної функції миготливого епітелію слизової
оболонки порожнини носа пацієнтів 2А їм 2Б підгруп через 3 міс. після хірургічного
втручання.

Сахариновий час

Кількість пацієнтів (n=38)
2А підгрупа (n=16)
2Б підгрупа (n=22)
хвилин 8 (50,00%)
9 (40,90%)

10 до 20
(норма)
21 до 30 хвилин (1 6 (37,50%)
ступінь)
31 до 60 хвилин (2 2 (12,50%)
ступінь)
Більше 60 хвилин (3 ступінь)
Згідно

з

даними

наведеними

11 (50,00%)
2 (9,09%)
-

в

таблиці,

транспортна

функція

миготливого епітелію в нормі була у 8 (50,00%) пацієнтів 2А підгрупи і 9
(40,90%) пацієнтів 2Б підгрупи. У 6 (37,50%) хворих 2А підгрупи і 11
(50,00%) пацієнтів 2Б підгрупи сахариновий час зазначався в межах від 21 до
30 хвилин (1 ступінь порушення транспортної функції миготливого
епітелію). І в 2 (12,50%) і 2 (9,09%) випадках 2А і 2Б підгруп відзначалося
порушення транспортної функції до 2 ступеня. Середня оцінка за шкалою для
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пацієнтів підгруп 2А та 2Б статистично не відрізняється та дорівнює 0.63 (+/0.72) та 0.68 (+/- 0.65) відповідно.
Оцінка стану порожнини носа і слизової оболонки за шкалою LundKennedy через 3 міс. після хірургічного втручання
Таблиця 44
Оцінка стану порожнини носа і слизової оболонки за шкалою Lund-Kennedy через 3 міс.
після хірургічного втручання

Кількість пацієнтів (n=38)
2А підгрупа
2Б підгрупа
16
22
порожнині 0
1
2
0
1

Процеси в
носа
Наявність виділень в
порожнині носа
Наявність
синехій
в
півстіни носа
Наявність
кірочок
в
порожнині носа
Набряк в порожнині носа
При

оцінці

стану

2

6

9

1

9

10

16

-

-

21

1

8

7

1

10

12

-

13

3

-

19

3

-

порожнини

носа

слизової

оболонки

3

при

ендоскопічному огляді за шкалою Lund-Kennedy відзначається, що середній
бал в обох підгрупах складає 0,36 (+/- 0,55). При цьому при оцінці за
окремими параметрами шкали, так само відзначається що середній бал в
підгрупах 2А та 2Б рівні, що говорить про те, що процес забору аутокістки з
порожнини носа не впливає на стан слизової оболонки порожнини носа і
архітектоніки порожнини носа в цілому.
Результати обстеження пацієнтів 2-ї групи через 6 місяців після
хірургічного втручання.
При обстеженні пацієнтів через 6 місяців після операції у 1 пацієнта 2А
підгрупи виник рецидив ліквореї. Утруднення носового дихання зазначалося
у 3 (18,75%) і 4 (18,18%) пацієнтів 2-ї А і 2-ї Б підгруп, відповідно. Скарги на
наявність патологічних виділень з порожнини носа відзначалися у (37,5%)
обстежених 2-й А підгрупи і 9 (40,90%) - 2-й Б підгрупи. Це підтверджується
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ендоскопічним дослідженням порожнини носа, при якому при рецидиві
ліквореї зазначалася наявність патологічної пульсації в зоні пластики
фістули, а також наявність бульбашок рідини в області пластики фістули
(табл.45)
Таблиця 45
Скарги обстежених 2-ї групи через 6 міс. після хірургічного лікування

Скарги

Підгрупи
2А (n=16)
2Б (n=22)
Кількість пацієнтів (абс. (%))

Виділення прозорої рідини з
1 (6,25%)
порожнини носа
Утруднення носового дихання
3 (18,75%)
Наявність виділень в порожнині
6 (37,5%)
носа

4 (18,18%)
9 (40,90%)

Таблиця 46
Стан носового дихання у пацієнтів 2-ї групи через 6 міс. після хірургічного лікування

Стан носового дихання

Підгрупи
2А (n=15)
2Б (n=22)
Кількість пацієнтів (абс. (%))
10 (66,66%)
14 (63,563%)

Немає проблем з носовим диханням
Незначна
утруднення
носового
4 (26,66%)
дихання
Виражене
утруднення
носового
1 (6,66%)
дихання
Досить погане Носова дихання
Відсутність носового дихання
-

6 (27,27%)
2 (9,09%)
-

Згідно з даними, наведеними в таблиці, скарги на незначне утруднення
носового дихання пред'являли 4 (26,66%) пацієнтів підгрупи 2А і 6 (27,27%)
пацієнтів підгрупи 2Б. Виражене утруднення носового дихання відзначали 1
(6,66%) пацієнтів 2А підгрупи і 2 (9,09%) пацієнтів підгрупи 2Б. Середній
бал в підгрупи 2А склав 0,4 (+/- 0,63) в той час як середній бал в підгрупі 2Б
склав 0,45 (+/- 0,67), Відмінності між цими показниками не місять
статистичної достовірності.
Оцінка нюхової функції за методом Воячека через 6 міс. після
хірургічного лікування
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В результaті оцінки нюхової функції за методом Вoячекa гострота нюху
1 ступеня відзначалася у пацієнтів підгрупи 2А у 10 (66,66%) пацієнтів, у
пацієнтів 2Б підгрупи гострота нюху 1 ступеня відзначалася у 14 (63,63%)
пацієнтів. Гострота нюху 2 ступеня (сприйняття запахів середньої
інтенсивності і сильніше) у 4 (26,66%) 2-ї А підгрупи і у 6 (27,27%) 2-ї Б
групи. 3 ступінь відзначався у 1 (6,66%) пацієнтів 2 -й А групи та у 2 (9,09%)
пацієнтів 2-ї Б підгрупи. Середня оцінка за шкалою для обох підгруп 2А та
2Б майже не відрізняється та складає 1,4 (+/- 0,63) та 1,45 (+/- 0,67)
відповідно.
Таблиця 47
Результати оцінки нюхової функції у пацієнтів 2-ї групи через 6 міс. після хірургічного
лікування

Гострота нюху

Кількість пацієнтів (n=37)
підгрупа 2А (n=15)
підгрупа 2Б (n=22)
10 (66,66%)
14 (63,63%)
4 (26,66%)
6 (27,27%)
1 (6,66%)
2 (9,09%)
-

1 ступінь
2 ступінь
3 ступінь
4 ступінь

Таблиця 48
Результати даних дослідження транспортної функції миготливого епітелію слизової
оболонки порожнини носа пацієнтів 2А їм 2Б підгруп через 6 міс. після хірургічного
втручання.

Сахариновий час

Кількість пацієнтів (n=37)
2А підгрупа (n=15)
2Б підгрупа (n=22)
хвилин 10 (66,66%)
15 (68,18%)

10 до 20
(норма)
21 до 30 хвилин (1 4 (26,66%)
ступінь)
31 до 60 хвилин (2 1 (6,66%)
ступінь)
Більше 60 хвилин (3 ступінь)
Згідно

з даними, наведеними

5 (22,72%)
2 (9,09%)
-

в таблиці, транспортна

функція

миготливого епітелію в нормі була у 10 (66,66%) пацієнтів 2А підгрупи і 15
(68,18%) пацієнтів 2Б підгрупи. У 4 (26,66%) хворих 2А підгрупи і 5 (22,72%)
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пацієнтів 2Б підгрупи сахариновий час зазначався в межах від 21 до 30
хвилин (1 ступінь порушення транспортної функції миготливого епітелію). І
в 1 (6,66%) і 2 (9,09%) випадків 2А і 2Б підгруп відзначалося порушення
транспортної функції до 2 ступеня, а середні значення не відрізняються
достовірно - 0,4 (+/- 0,63) для підгрупі 2А порівняно з 0,41 (+/- 0,67) для
підгрупі 2Б.
Оцінка стану порожнини носа і слизової оболонки за шкалою LundKennedy через 6 міс. після хірургічного втручання
Таблиця 49
Оцінка стану порожнини носа і слизової оболонки за шкалою Lund-Kennedy через 6 міс.
після хірургічного втручання

Кількість пацієнтів
2А підгрупа (n=15)
15
в 0
1
2

Процеси
порожнині носа
Наявність виділень
в порожнині носа
Наявність синехій в
півстіни носа
Наявність кірочок в
порожнині носа
Набряк в порожнині
носа
При

оцінці

2Б підгрупа (n=22)
22
0
1
2

9

5

1

14

6

16

-

-

21

1

8

6

1

12

8

2

12

2

1

20

1

1

стану

слизової

оболонки

порожнини

2

носа

при

ендоскопічному огляді за шкалою Lund-Kennedy відзначається, що середній
бал в підгрупі 2А склав 0,31 (+/- 0,56), а середній бал в підгрупі 2Б склав 0,3
(+/- 0 , 57). При цьому при оцінці за окремими параметрами шкали, так само
відзначається що середній бал в підгрупах 2А та 2Б практично рівні, що
говорить про те, що процес забору аутокістки з порожнини носа практично
не впливає на стан слизової оболонки порожнини носа і архітектоніки
порожнини носа в цілому .
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При оцінці ефективності хірургічного лікування в усі терміни
спостереження, відзначається, що в підгрупі 2А зазначалося 6 (28,57%)
пацієнтів з рецидивом ліквореї. А в підгрупі 2Б - 1 (4,34%), що достовірно
менше (p <0,05).

Таблиця 50
Наявність рецидиву ліквореї у пацієнтів обох груп протягом всього терміну
спостереження
Групи
2А група (n=21)

2 Б група (n=23)

Кількість пацієнтів (абс. (%))
Рецидив ліквореї

6 (28,57%)

1 (4,34%)*

Примітка: *- p<0,05

Таким чином, застосування запропонованого нами способу пластики
лікворної фістули забезпечує надійне закриття лікворної фістули в
порівнянні з методикою використання фрагменту широкої фасції стегна та
назо-септального клаптя. [185,186,189].

Рецидив ліквореї

виникає в

достовірно меншій кількості випадків при використанні запропонованої нами
методики ніж при загальноприйнятої (p <0,05).
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РОЗДІЛ 5
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ
КІСТОК ЧЕРЕПА З ВИКОРИСТАННЯМ АУТОТРАНСПЛАНТАТІВ
ШИРОКОЇ ФАСЦІЇ М'ЯЗІВ СТЕГНА ТА ВЕЛИКОЇ ГОМІЛКОВОЇ
КІСТКИ, А ТАКОЖ ГЕЛЮ ГІДРОКСИАПАТИТУ ДО ТА ПІСЛЯ
МОДИФІКАЦІЇ
При виконанні хірургічних втручань з приводу реконструкції кісткового
дефекту розмірами більше 0,6 см у пацієнтів з назальною ліквореєю, звертає
на себе увагу те, що, зона дефекту досить герметично закривається
фрагментом широкої фасції стегна, який фіксується аутокісткою в порожнині
черепа, проте сам кістковий дефект залишається вільним (мал. 3.).

Малюнок 3. 1-Фрагмент аутокістки, 2- кістка основи черепа, 3- Фрагмент широкої фасції
стегна, 4 просвіт кісткового дефекту.

В просвіті кісткового дефекту знаходяться тільки м'які тканини (фасція).
Оптимальним варіантом встановлення трансплантатів був би такий
варіант (мал.4).
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Малюнок 4. 1- кістка основи черепа, 2- Фрагмент широкої фасції стегна, 1-Фрагмент
аутокістки.

Однак зафіксувати аутокістку в просвіті дефекту неможливо, через
високий ризик зсуву кісткового трансплантата з кісткового вікна. Присутній
ризик розвитку запальної реакції, до того ж це зона основи черепа і
виникнення контактного менінгіту може привести до негативних наслідків.
Фіксація кісткового фрагмента різними клейовими композиціями в просвіті
кісткового вікна так само несе в собі негативні моменти, які полягають в
тому, що клейова композиція, навіть на основі фібрину, рано чи пізно
піддається лізису, а контролювати процес неоостеогенеза і лізису клейової
композиції не представляється можливим. Це призводить до формування
порожнин, так званих «мертвих просторів», які в свою чергу можуть стати
потенційно слабкими місцями і привести до рецидиву ліквореї.
Оптимальним варіантом, на наш погляд, було б використання
матеріалів, які б були відносно інертними, проте могли б стимулювати
остеогенез. В результаті чого, в просвіті кісткового дефекту відбувалося б
утворення кісткової тканини. Це, в свою чергу, так само б знижувало ризик
рецидиву ліквореї.
Проведені клінічні дослідження та представлені вище результати, що
були отримані із застосування аутофрагментів жирової тканини та фасції
дозволили отримати позитивні результати закриття дефектів та припинення
ліквореї при пластиці дефектів до 0,6 см. В той же час виконання пластики
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дефектів більше 0,6 см супроводжується певними складнощами, що
виражається в потребі використання аутокістки для отримання більш
жорсткої структури для захисту мозкових структур, а також в таких випадках
виникають проблеми з отримання матеріалу для трансплантації а також
підвищеної уваги потребують питання фіксації трансплантатів більших
розмірів через високий ризик зсуву кісткового трансплантата з кісткового
вікна та розвитку запальної реакції, до того в зоні основи черепа велика
вірогідність виникнення контактного менінгіту, що може привести до
негативних наслідків
Зважаючи на зазначене та активний розвиток наукових досягнень у
створенні нових матеріалів, досліджень їх властивостей та можливості
використання
фрагменті

для

реконструктивно-відновних

дослідження

були

проведені

операцій,

в

даному

експериментальні

роботи,

спрямовані на вивчення особливостей застосування для пластики дефектів
кісток черепа разом з аутофрагментами фасції та кістки сучасного
біокерамічного матеріалу гідроксиапатиту кальція у формі геля (ГАП
гелю) без та після модифікації, а також доклінічну оцінку можливостей
його застосування для краніопластики.
В результаті проведеного дослідження 3-х груп тварин, з яких:
- в І дослідній групі (18 тварин) для імплантації в стандартизований
дефект кісток черепа щурів використовували аутофрагменти широкої фасції
м'яза стегна і великої гомілкової кістки з додаванням ГАП гелю;
-в ІІ (20 тварин) додатково до використання аутофрагментів широкої
фасції м'яза стегна і великої гомілкової кістки вводили ГАП гель після
модифікації in situ 1 % хітозаном в 1 % яблучній кислоті, гелофузином,
хондроїтинсульфатом, бета-гліцерофосфатом та ербісолом;
-в ІІІ групі (контроль, 18 щурів) вводили аутофрагменти фасції та
кістки без додавання інших матеріалів;
були отримані такі результати:
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Проведені клінічні спостереження за станом тварин як на наступний
день після операції, так і в наступні терміни 2 тижні, 1-1,5 та 3-3,5 місяців у
всіх групах дослідження не виявили змін їх зовнішнього вигляду, поведінки,
харчування, розладів руху та ознак захворювання.
У зоні рани через 48-72 год після операції у всіх тварин виявлявся
струп, помірний набряк і гіперемія, що свідчило про розвиток запальних
процесів. Загоєння шкіри первинним натягом спостерігалося вже на 3-4 добу
після операції, хоча набряк м'яких тканин і гіперемія в зоні хірургічного
втручання ще зберігалися, однак, були менш вираженими у тварин ІІ групи.
Виявлений характер змін зберігався і через 2 тижні після операції.
Через 1-1,5 місяці після операції у дослідних тварин спостерігалося
відновлення волосяного покриву і виявлялася тенденція зменшення
реактивних процесів набряку і гіперемії, що було більш характерно в ІІ групі
дослідження в порівнянні з першою. Найбільш виражені явища гіперемії з
проявом судинного малюнка спостерігалися в ІІІ контрольній групі.
Через 3- 3,5 місяці після операції спостерігалося заростання дефекту і
відсутність ознак набряку в I і II групах тварин, в той час як в контрольній
групі по краях дефекту зберігалося незначне реактивне потовщення
тканинних структур, та потоншення з ознаками гіперемії в його центрі.
При дослідженнях зони операції з використанням стереоскопії, через 2
тижні після операції, при дослідженнях зони дефекту після видалення
скальпа і оголення кістки в дослідних зразках I групи тварин, спостерігалося
заповнення введеною аутокісткою овального дефекту материнської кістки.
При цьому візуально визначалося відносно однорідне фарбування кістки з
наявністю більш світлого обідка материнської кістки по периферії дефекту а
також окремих ділянок вираженої гіперемії на межі дотику кісток. У той же
час в II групі при аналогічному прояві світлого обідка навколо імплантованої
кістки характерним було відносно рівномірне фарбування кісток в зоні
дефекту,

згладжування

і

зменшення

ділянок

гіперемії

на

межі

імплантованого матеріалу і материнської кістки. У зразках Ш контрольної
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групи явища гіперемії по периферії дефекту були найбільш вираженими і
рівномірно проявлялися в зоні стику ауто і материнської кістки.
Виявлені факти про наявність світлого обідка можуть свідчити про
прояв адгезії введеного ГАП гелю з навколишньою материнською кісткою,
його властивістю заповнювати проміжки між тканинами і сприяти інтеграції
імплантованого матеріалу з кісткою. У той час як виявлення гіперемії
відображають розвиток грануляційної тканини і прояв судинної реакції.
Подібна макроскопічна картина спостерігалася і через 1-1,5 міс. після
операції, що також доводить виражену спорідненість і високий рівень адгезії
ГАП гелю в кістковій тканині, про що свідчать і дані літератури (мал. 5, 6, 7).
2

1
1
1

3

Мал. 5
Мал. 6
Мал. 7
Мал. 5. Відносно світле та однорідне фарбування введених ауто (1) і материнської кістки
(2) в ложе дефекту з наявністю ділянок гіперемії (2) на межі їх з’єднання, після
імплантації аутофрагментів і ГАП гелю через 1 міс. після операції. Стереоскопія.
Мал. 6. Окремі ділянки гіперемії (1) в зоні дефекту після імплантації аутокістки, фасції і
модифікованого ГАП гелю через 1 міс. після операції.
Стереоскопія.
Мал. 7. Явища вираженої гіперемії (1) по периферії зони дефекту і імплантації аутокістки і
фасції через 1 міс. після операції кісток черепа щура контрольної групи. Стереоскопія.

Через 3-3,5 місяці після операції при макроскопічному дослідженні
відмічається практично повне закриття дефекту, хоча товщина новоствореної
кістки нерівномірна. Найбільш рівномірне і повне закриття дефекту
відзначається у ІІ дослідній групі. У той же час в контрольній групі все ще
виявляються ділянки гіперемії, що може свідчити про характерну перебудову
аутотрансплантату в процесі остеоінтеграції, прояв судинних реакцій і
утворення фіброзної тканини (мал. 8,9,10).
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1

Мал. 8

Мал. 9

Мал. 10

Мал. 8. Зона загоєння дефекту через 3 міс після імплантації аутокістки, фасції і
ГАП гелю у тварин І-ої дослідної групи. Стереомікроскопія.
Мал. 9. Рівномірне фарбування з'єднань ауто і материнської кісток (1), а також
рівномірне забарвлення новоствореної кістки в зоні дефекту черепа тварини ІІ-ої групи
через 3 місяці після операції. Стереомікроскопія.
Мал. 10. Окремі ділянки гіперемії різного ступеня (1) в зоні дефекту після
імплантації аутокістки і аутофасції через 3 місяці після операції у тварини Ш
контрольноїгрупи. Стереомікроскопія.

Отримані

результати

свідчать

про

ефективну

адгезію

аутотрансплантатів кістки, фасції і ГАП гелю (I група) до кісток черепа з
загоєнням

кісткового

дефекту

протягом

3-3.5

місячного

терміну

спостереження, що сприяє закриттю дефекту новоствореною тканиною,
оптична щільність якої візуально нагадує таку навколишню кістку. Все ж
найбільш рівномірне і ефективне закриття дефекту спостерігається при
використанні ГАП гелю після модифікації (ІІ група), що супроводжується
виявленням через 3 місяці після операції новоствореної кістковою тканиною
з найбільш візуально рівномірною оптичною щільністю. У той же час при
відсутності ГАП гелю в зразках групи порівняння, явища гіперемії більш
виражені, що відображає в даному випадку неоднорідність новоствореної
тканини, свідчить про тривале збереження судинних реакцій і розвиток
фіброзної тканини, оптична щільність і колір якої супроводжуються проявом
гіперемії.
При морфологічному дослідженні гістопрепаратів із зони дефекту
черепа І групи тварин, через 2 тижні після імплантації аутотканин і введення
ГАП гелю в ложе материнської кістки в місцях розміщення фасції та
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залишків введеного гелю, на що вказує наявність світлих ділянок після
декальцинації, виявляється розвиток незначної клітинної інфільтрації,
активації фібробластів, волокноутворення і формування кровоносних судин
поряд з потовщенням ТМО та появою зони регенерації кісткової тканини
(мал. 11).
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2

3

Мікрофото. Забарвлення гематоксилін-еозином. Об.10, ок. 10.
Малюнок 11 – Розвиток реактивних процесів з незначною клітинною
інфільтрацією, активацією фібробластів, волокноутворенням і формуванням кровоносних
судин (1), а також потовщенням ТМО (2) та регенерації кісткової тканини (3) в зоні
введення фасції і аутокістки з ГАП гелем в дефект черепа у тварини І дослідної групи
через 2 тижні після імплантації

В місцях введення в кістковий дефект ГАП гелю та фасції при
більшому збільшенні мікроскопа виявляються ділянки з дрібногранулярною
субстанцією, що пов'язано з наявністю залишків введеного гелю, який після
декальцинації виявляється у вигляді дрібних пустих утворень круглої форми,
навкруги яких в прилеглих прошарках сполучної тканини спостерігаються
світлі вакуолеподобні утворення та світлі ділянки різної форми, що
зумовлені явищами лізису гелевої субстанції і процесами інтеграції
гідроксиапатиту з кістковими структурами (мал. 12).

1
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Мікрофото. Фарбування гематоксилін-еозином. Об.20, ок. 10.
Малюнок 12 – Залишки ГАП гелю у вигляді дрібногранулярної субстанції (1) зі
світлими вакуолеподобними утвореннями(2), а також сполучнотканинні структури з
наявністю просвітлених ділянок (3) в зоні дефекту кісток черепа через 2 тижні після
імплантації у щура І дослідної групи.

В даний період в окремих місцях безпосереднього контакту введеного
матеріалу і материнської кістки виявляються окремі глобули введеного ГАП
гелю, які після декальцинації мають вигляд світлих утворень, поряд з цим
спостерігається присутність окремих макрофагів, активних остеобластів і
остеокластів, а також спостерігається наявність фібробластів і волокнистих
структур, що свідчить про активні генеративні процеси, перехід у фазу
грануляціїі та накопичення остеоїдної субстанції (мал.13).
1

2

4

3

6

5

Мікрофото. Забарвлення гематоксилін-еозином. Об.20, ок. 10.
Малюнок 13 – Збереження окремих глобул введеного ГАП гелю, які після
декальцинації мають вигляд світлих утворень, наявність макрофагів (1), остеобластів (2) і
остеокластів (3), а також фібробластів і волокнистих структур (4), розвиток грануляційної
тканини (5) і накопичення остеоїдної субстанції (6) в зоні репарації після введення
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аутофасціі і кістки з ГАП гелем в дефект кісток черепа щура І дослідної групи через 2
тижні після імплантації.

Важливо відзначити, що зміни в місцях щільного контакту введеної і
материнської кісток, а також в присутності ГАП гелю, супроводжуються
ознаками реституції (перебудови) кісткової тканини, корелюють з активним
проявом кальцифікації в цих ділянках (мал. 14).

3
2

1

Мікрофото. Забарвлення гематоксилін-еозином. Об.20, ок. 10.
Малюнок 14 – Зона перебудови кісткових структур (1) між імплантованою ауто (2)
і материнською кістками(3), накопичення остеоїдної субстанції (4) після введення фасції і
аутокістки з ГАП гелем в дефект черепа 1-ої дослідної групи через 1,5 місяці після
імплантації.

Виявлені зміни в місці трансплантації при застосуванні ГАП-гелю
зумовлені його позитивним впливом на остеогенез, створенням необхідного
своєрідного мікрооточення для обміну речовин, в тому числі Са 2+, що сприяє
кальцифікації новостворених структур і реконструкції кісткової тканини в
зоні дефекту.
При вивченні гістологічних препаратів даної групи через 1-1,5 місяців
в місцях контакту імплантованого матеріалу та материнської кістки особливу
увагу привертає виявлення залишків ГАП-гелю і фасції та їх контакт з
кістковою тканиною поряд з ознаками активації окістя і також твердої
мозкової оболонки, з проліферацією клітин та формуванням новоствореної
кісткової тканини (мал. 15).
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Мікрофото. Забарвлення гематоксилін-еозином. Об.20, ок. 10.
Малюнок 15 – Активація клітин окістя з ростом кісткової мозолі (1), а також ТМО з
розростанням клітин та появою новоствореної кістки (2) в місцях контакту ГАП гелю і
фасції (3) з кісткою черепа щура I дослідної групи через 1,5 міс. після імплантації.

При цьому важливо відмітити те, що активація ТМО з наступною
проліферацією клітин та появою новоствореної кістки спостерігається
локально в прилеглих до дефекту ділянках, що демонструє відому участь
ТМО в регенерації кісток склепіння черепа.
Отримані результати свідчать про те, що імплантований ГАП гель
проявляє адгезію і спорідненість до кісткової тканини, забезпечує заповнення
проміжків в ложе трансплантата, сприяє обміну речовин і асиміляції
введеного кальцію в зоні дефекту, а у подальшому - процесам кальцифікації і
відновленню кісткової тканини. Про явища активного накопичення кальцію і
поліпшення регенерації кісткової тканини після застосування ГАП гелю
свідчать і інші дослідники. Виявлені при цьому активація ТМО, клітин окістя
і поява новоствореної кісткової тканини відображають загальновідомий
характер розвитку репаративних процесів кісток черепа.
Через 3 місяці після операції з використанням ГАП гелю на препаратах
І дослідної групи спостерігається заповнення дефекту кістки новоствореною
кістковою тканиною з активацією кісткового мозку і залишками окремих
ділянок грубоволокнистої тканини, збереженням ознак остеогенезу, і
наявністю

ділянок

неповного

пластинчастої кістки (мал. 16).

відновлення

архітектоніки

утвореної
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Мікрофото. Забарвлення гематоксилін-еозином. Об.20, ок. 10.
Малюнок 16 – Порушення архітектоніки кісткової (1) тканини черепа в зоні
загоєння дефекту через 3 місяці після імплантації ауто трансплантатів і ГАП гелю.

Варто також підкреслити, що при використанні аутокістки виявлено
залежність відновлення кісткової тканини в зоні дефекту від відповідності
геометрії імплантату ділянці пошкодження, що супроводжується зростанням
кісток в зоні щільного прилягання та регенерації за рахунок волокнистої
сполучної тканини в ділянках збільшення відстані між кістковими
структурами (мал. 17).

Мікрофото. Забарвлення гематоксилін-еозином. Об.20, ок. 10.
Малюнок 17 – Зростання аутотранспланта та кістки черепа при їх тісному
приляганні (1) і розвиток волокнистої рубцевої тканини в ділянках збільшення відстані
між кістковими структурами (2) через 3 місяці після введення аутотрансплантатів і ГАП
гелю в дефект кісток черепа щура І дослідної групи.

Представлені

результати

можуть

бути

пояснені

характерними

особливостями перебігу репаративних процесів в кістках черепа, що
обумовлено важливістю забезпечення необхідного контакту відламків.
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Діастаз не повинен перевищувати 1 мм. При відсутності такого контакту
формується клітинно-волокниста, потім фіброзна тканина, яка зберігається
протягом тривалого часу без утворення кісткових структур.
Виявлення у тварин I дослідної групи в кістковому ложе окремих
ділянок, заповнених сполучною тканиною поряд з ділянками щільного
прилягання аутокістки, може бути пов'язано з тим, що при відсутності
тісного прилягання кісток ГАП гель, що все ж таки має певний рівень
характерної для гелевих структур текучості, не забезпечує належної адгезії,
заповнення відносно збільшених відстаней між кістками і тим самим знижує
рівень остеогенеза в таких випадках та сприяє появі рубцевої фіброзної
тканини.
У тварин II групи через 2 тижні після операції в зоні дефекту
виявляються залишки введеної фасції з активацією судинної реакції і
розвитком фіброзної тканини. Виявляються реактивні зміни ауто- і
материнської кісток з появою в оточуючих ділянках грануляційної тканини з
підвищеною щільністю упаковки структур. При цьому зростає кількість
судин, фібробластів, волокнистих утворень, макрофагів та світлих порожніх
ділянок,

що

може

бути

пов'язано

з

явищами

лізису компонентів

імплантованого ГАП гелю після його модифікації. В цей же час виявляються
порожні ділянки характерної глобулярної форми, що можуть відповідати
залишкам ГАП-гелю, а також наявність остеокластів і остеобластів в
прилеглих ділянках Навколо зони контакту імплантату з материнською
кісткою спостерігається тісне прилягання щільних структур з волокнистими
утвореннями до введених аутотрансплантатів і до материнської кістки, а в
самих кісткових структурах виявляються численні активні остеокласти та
остеобласти. (мал. 18)
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Мікрофото. Забарвлення гематоксилін-еозином. Об.40, ок. 10.
Малюнок 18. Наявність ділянок з округлими просвітами (1), що нагадують глобули
гелю, тісне прилягання щільних структур з волокнистими утвореннями (2) до введених
аутотрансплантатів (3) і до материнської кістки (4), а також наявність остеокластів і
остеобластів в прилеглих ділянках через 2 тижні після введення модифікованого ГАП
гелю в дефект кісток черепа у щура ІІ дослідної групи.

Отримані результати про наявність візуально виявлених щільних
структур з волокнистими утвореннями при їх тісному приляганні до введеної
і материнської кістки свідчать про підвищену щільність модифікованого
імплантованого матеріалу і високий рівень адгезії використаного матеріалу, а
присутність остеокластів і остеобластів вказує на активну взаємодію
кісткової

тканини

і

введеного

матеріалу,

який

виконує

роль

екстрацелюлярного матриксу (ЕСМ), структуроутворюючого та трофічного
фактора для кісткової тканини, на що вказують і дані літератури. При цьому
автори підкреслюють, що спільне одночасне використання хітозану і
колагену сприяє збільшенню міцності матеріалу цілісності і щільності
одержуваного матриксу, що позитивно впливає на проліферацію і
диференціювання клітин.
У тварин даної групи вже в цей період виявлено високий рівень
остеогенезу: утворення остеоїдних вузликів в місцях розташування сполучної
фіброзної тканини і наявності структур підвищеної щільності, що характерно
для внутрішньо мембранного окостеніння кісток черепа та пластинчастих
кісток нижньої щелепи і ключиці (мал.19).
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Мікрофото. Забарвлення гематоксилін-еозином. Об.20, ок. 10.
Малюнок 19 – Утворення остеоїдних вузликів (1) в місцях розташування сполучної
фіброзної тканини(2) на препараті щура II-ої групи через 2 тижні після операції.

З боку окістя і твердої мозкової оболонки, в прилеглих до дефекту
ділянках,

спостерігається

вакуолеподібні

утворення,

поява

новоутворених

можливо,

є

трабекул.

залишками

Виявлені

імплантату,

які

піддавалися лізису з боку регенеруючої кісткової тканини (мал. 20).
Через 1-1,5 міс у тварин ІІ-ої групи відзначається інтенсифікація
остеогенезу на тлі зменшення залишків імплантованого матеріалу. Особливу
увагу привертає зростання новоутворених кісткових структур. Окрім
характерного для кісток черепа розвитку їх в області окістя і ТМО, вони
виявляються периостально на зовнішній поверхні імплантату інтермедіально
між кісткових уламків та ендоостально всередині кістки. При цьому
новостворені ділянки знаходяться в оточенні щільного імплантованого
матеріалу з ознаками лізису останнього, що свідчить про його інтерналізацію
при остеогенезі (мал. 20, 21).
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1

Мікрофото. Забарвлення гематоксилін-еозином. Об.20, ок. 10.
Малюнок 20 – Ділянки регенеруючої кісткової тканини з наявністю новостворених
кісткових трабекул (1) в оточенні щільно упакованих сполучнотканинних структур (2) і
вакуолеподібних утворень (3) в зоні дефекту черепа щура II-ої дослідної групи через 2
тижні після операції.
1

2

3

Мікрофото. Забарвлення гематоксилін-еозином. Об.10, ок. 10.
Малюнок 21. Активний розвиток остеогенеза (1) в оточенні залишків щільно
упакованого імплантованого матеріалу (2) з явищами лізису (3) останнього у щура II
групи через 1,5 міс після операції.

Мікрофото. Забарвлення гематоксилін-еозином. Об.20, ок. 10.
Малюнок 22. Активний розвиток остеогенеза з усіх сторін кісткового фрагменту у
щура II-ої групи через 1,5 міс після операції.
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З огляду на характерні особливості регенерації кісток черепа з боку
окістя, внутрішньої частини кісткової пластинки, а також твердої мозкової
оболонки подібне активне периостальне, ендоостальне та інтермедіальне
розростання кісткової мозолі може бути зумовлено стимулюючою дією
імплантованого матеріалу. Важливу роль при цьому може відігравати
ербісол, як стимулюючий ембріональний фактор [Николаенко та співав.,
2009].
Через 3 місяці після операції спостерігається загоєння зони дефекту з
відновленням кісткових структур, хоча при цьому, в окремих ділянках, ще не
спостерігається

повне

відновлення,

характерної

для

кісток

черепа,

пластинчастої архітектоніки (мал. 23).

Мікрофото. Забарвлення гематоксилін-еозином. Об.20, ок. 10.
Малюнок 23 – Загоєння зони дефекту з наявністю ділянок порушення пластинчастої
архітектоніки кісток черепа у щура II-ої групи через 3 місяці після операції.

Найменш виражені та активні регенеративні процеси характерні для ІІІ
групи тварин. Через 2 тижні після операції вони супроводжуються
збереженням залишків введеної аутофасції у вигляді окремих ділянок
сполучної тканини та проявом в зоні дефекту кісток часткової резорбції
введеної аутокістки (мал. 24).
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1

Мікрофото. Забарвлення гематоксилін-еозином. Об.10, ок. 10.
Рисунок 24 –Залишки фасції (1) та розвиток процесів реструктуризації в фрагментах
введеної аутокістки (2) в зоні дефекту кісток у щура Ш контрольної групи через 2 тижні
після операції.

Через 1-1.5 місяці спостерігається розвиток процесів реструктуризації
імплантованого аутоматеріалу, однак темп і вираженість таких процесів
істотно знижені відносно тварин дослідних груп (мал.25).

Мікрофото. Забарвлення гематоксилін-еозином. Об.20, ок. 10.
Малюнок 25. Розвиток процесів реструктуризації в зоні дефекту кісток черепа щура
II дослідної групи через 1.5 місяців після операції .

Через 3 місяці для даної групи характерна наявність ділянок зрощення
імплантованої і материнської кісток поряд із заростанням дефектів
сполучною тканиною (мал.26).
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Мікрофото. Забарвлення гематоксилін-еозином. Об. 20, ок. 10.
Малюнок 26. Розвиток процесів реструктуризації з наявністю ділянок зрощення
ауто і материнської кісток в зоні дефекту (1) поряд з розростанням в зоні дефекту
сполучної тканини (2) у щура Ш групи через 3 місяці після операції.

При проведенні порівняльних кількісних досліджень з використанням
як найбільш інтегрального та вагомого з точки зору оцінки репаративних
процесів показника товщини шару новоутвореної кістки в досліджуваних
групах були отримані дані, які представлені в (табл. 52).

Таблиця 52
Показники товщини шару (середнє значення і стандартне відхилення, М ± SD в мм)
кісткової мозолі в дефекті кісток черепа в досліджуваних групах тварин через 2 тижні, 1,5
та 3,5місяця після операції

Групи
Товщина новоствореної кістки (М ± SD мкм) після операції
дослідже
2 тижні
1-1,5 міс
3- 3,5 міс
ння
50,9±14,2*,**
81,5±6,2*,**
108,08±4,5*,**
І
n6
n6
n5
182, 15± 9,3
74,6±12,2*,**
144,3±19,4*,**
II
n8
n5
n5
63,6± 12,3(К3)
32,8±5,8 (К1)
57,4±11,8 (К2)
Ш
n6
n5
n6
Примітка: *,**- … (р < 0,05);
*
при порівнянні з К1
**
при порівнянні з К2

За даними таблиці можна сказати, що у всіх дослідних групах через 2
тижні та 1,5 міс спостерігається характерний розвиток репаративних процесів
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з появою новоутвореної кісткової тканини, при цьому товщина шару такої
кістки достовірно (р<0,05) відрізнялася як в обох дослідних групах так і в
порівнянні з контролем (К1, К2,) у відповідні строки. Найбільш виражене та
статистично достовірне збільшення товщини новоутвореної кісткової
тканини спостерігалось в ІІ дослідній групі при застосуванні аутофрагментів
широкої фасції м'яза стегна і великої гомілкової кістки та ГАП гелю після
модифікації хітозаном з колагеном і хондроїтином, а також додаванні бета
гліцерофосфату та ербісолу. При цьому товщина новоутвореної кістки через
2 тижні збільшилася на 20% від товщини К1 в контрольній групі та через 1,5
місяців на 70% від К2, в той же час при порівнянні показників ІІ групи вони
відповідно в 2 рази перевищують такі в контрольній групі як через 2 тижні,
так і через 1,5 місяці.
Додатково проведені дослідження товщини шару сполучної тканини,
що заміщувала кісткову, в окремих місцях зони дефекту склали : 67,6± 08
мкм в першій групі, 15,6± 3,3 - в ІІ та 78,4± 13,2 - в Ш. Отримані дані
свідчать про наявність помітного фіброзного шару в контрольній групі,
достовірного зменшення його в І дослідній групі та зменшення в 5 разів – в
Ш групі.
Виявлені факти переконливо свідчать про виражену стимулюючу дію
використаного комплексу імплантаційних матеріалів на загоєння дефектів
кісток

черепа

та

найбільшу

ефективність

відновних

процесів

при

застосуванні аутофрагментів широкої фасції м'яза стегна і великої гомілкової
кістки та ГАП гелю після модифікації.
Отримані дані експериментальних досліджень вказують на те, що
введення трансплантатів аутокістки і фасції з додаванням ГАП гелю в зону
дефекту

кісток

склепіння

черепа

сприяє

закриттю

пошкодження,

попередженню або припиненню ліквореї, ініціюванню регенеративних
процесів та загоєння пошкодження через 3-3,5 міс, хоча і без повного
відновлення пластинчатої архітектоніки кістки.. Застосування такого підходу
забезпечує формування необхідного мікрооточення для обміну речовин, що
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сприяє васкуляризації тканин, позитивно впливає на обмін кальцію і
остеогенез.

Результати

досліджень

виявляють

також

особливості

репаративних процесів в кістках черепа, які залежать від характеру контакту
імплантату з материнською кісткою. При щільному контакті відбувається
регенерація кісткової тканини, а при недостатньому – формування рубцевої
сполучної тканини без остеогенезу. Проведення модифікації ГАП гелю
шляхом додавання хітозан-колагенового комплексу, бета-гліцерофосфату та
ербісолу значно покращує мікрооточення ауто трансплантованих фасції та
ГАП гелю, сприяє підвищенню щільності та міцності закриття дефекту,
прискоренню процесів регенерації кісткової тканини та в кінцевому
результаті – профілактиці та лікуванню ліквореї. Це можливо завдяки
хітозану, який може забезпечити структурну підтримку та трофічну функцію
сполук,

необхідних

для

росту

кісткової

тканини,

включаючи

глікозаміноглікани, доступний фосфат, кальцій з включенням відомого
індуктора остеогенезу бета-гліцерофосфату. Виявлення інтенсивних процесів
клітинної проліферації та регенерації місця ушкодження через 2 тижні після
імплантації
В цілому, отримані дані вказують на високу ефективність імплантації
комплексу аутофасції та аутокістки з хітозан-колагеновим конденсатом, ГАП
гелем та ербісолом для закриття дефекту твердої мозкової оболонки і кісток
черепа, що має важливе значення для вдосконалення реконструкційновідновних хірургічних втручань.
Проведені експериментальні дослідження є доклінічними та можуть
бути рекомендовані для організації клінічних випробовувань [188,181]

1. Ismagilov E.R., Karas A.F., Karas G.A., Experimental study of skull bones
reconstruction with the use of autografts and hydroxyapatitical gel. Journal
of Education, Health and Sport. 2018;8(7):644-656.
2. Пат. на кор. модель 136232 UA.МПК (А61В17/56;). Спосіб закриття
дефектів

кісток

черепа

та

твердої

мозкової

оболонки,

які
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супроводжуються ліквореєю в експеримерті/ Ісмагілов Е.Р. Карась
А.Ф., Карась Г.А., Дубок В.А. / Заявник і патентовласник ДУ
«Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН
України». – u201901905, опубл. 12.08.19, Бюл. №15.
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РОЗДІЛ 6
ЗАКЛЮЧЕННЯ
На сьогодні розвиток ринології, впровадження в клінічну практику
нових високих технологій, сучасного діагностичного і лікувального
обладнання, удосконалення ендовідеоскопіі та мікрохірургії дозволило
домогтися істотного поліпшення якості лікування хворих на назальну
лікворею. Однак, незважаючи на досягнуті успіхи, ця проблема і в
теперішній час залишається актуальною.
Сьогодні пріоритетним напрямком в наукових розробках, перш за все, є
підвищення ефективності діагностики, лікування, зниження ризиків та
ускладнень, термінів госпіталізації і реабілітації, a також поліпшення якості
життя в післяопераційному періоді.
В результаті обстеження 90 пацієнтів виявлено, що пацієнти, які
пред'являють скарги на виділення прозорої рідини з порожнини носа,
вимагають ретельного огляду. Адже невчасно поставлений діагноз назальної
ліквореї, може призвести до важких ускладнень, у вигляді менінгіту або
менінгоенцефаліту. З результатів дослідження видно, що показники
тривалості назальної ліквореї та виникнення менінгіту взаємопов'язані між
собою.
Скарги пацієнтів на головний біль з встановленою назальною
ліквореєю можна пояснити наявністю синдрому лікворної гіпертензії. Через
те, що, за наявності інтермітуючої ліквореї, пацієнти відзначали виражений
головний біль, інтенсивність якого знижувалася, при посиленні ліквореї.
Також про наявність синдрому лікворної гіпертензії можна судити за даними
радіологічних методів дослідження (КТЦГ, МРЦГ), де у 24 з 56 (42,85%)
пацієнтів був діагностований синдром «порожнього турецького сідла», що
може

побічно

говорити

про

наявність

інтракраніальної

гіпертензії.

Отриманий таким чином показник значно нижче, ніж дані в інших
дослідженнях. За даними R. Seth і співавт., 2010 року «порожнє» турецьке
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сідло у пацієнтів з СНЛ виявлено 77,4%, за даними B. Woodworth і співавт.,
2008 - на 85% випадків.
Це пов'язано з тим, що основним методом виявлення даної ознаки є
МРТ або КТЦГ, яка була проведена (тільки) 26 пацієнтам, таким чином, при
виконанні МРЦГ всім пацієнтам з НЛ в нашому дослідженні цей показник
був би вищим.
Згідно з даними результатів дослідження визначення кількісного вмісту
глюкози в назальному секреті є досить точним підтвердженням назальної
ліквореї. Можливо, при постравматичній ліквореі ця методика може бути
неточною (через наявність крові, сукровиці в порожнині носа), проте такі
пацієнти нами не вивчалися.
У всіх пацієнтів лікворея була односторонньою. Також за даними
радіологічних методів дослідження у всіх пацієнтів була наявність тільки
однієї лікворної фістули. Наявність декількох лікворних фістул найчастіше
зустрічається при посттравматичній назальній ліквореї (відкрита черепномозкова травма), через те, такі пацієнти не були включені у наше
дослідження.
Розвиток променевих методів діагностики дозволяє в більшості
випадків встановити локалізацію лікворної фістули у пацієнтів зі спонтанною
назальною ліквореєю.
Слід зазначити, що виконання МСКТ обов'язково всім пацієнтам з
підозрою на назальну лікворею. У нашому дослідженні вдалося визначити
локалізацію фістули при використанні МСКТ в 30 (53,57%) з 56 випадків.
КТЦГ дозволяє виявити розташування лікворної фістули, внаслідок
наявності контрастного ліквору на сканограмах, однак ця методика
інвазивна, часто погано переноситься пацієнтами. За наявності алергічних
реакцій на йодовмісні препарати проведення КТЦГ протипоказано. При
проведенні МРЦГ - неінвазивної методики, процедура проходить комфортно
для пацієнтів. Згідно з даними нашого дослідження локалізація фістули була
встановлена у всіх випадках (20 з 20). До того ж за наявності великих
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дефектів в основі черепа, їх завжди легко можна розпізнати і по МСКТ. МРТ
дослідження

виконується

тільки

за

необхідності

для

проведення

диференціальної діагностики між менінго- або енцефалоцелє. На наш погляд
в таких випадках все ж краще виконати МРЦГ, яке так само допоможе
провести диференціальну діагностику, а також за наявності інших дефектів в
основі черепа, нехай навіть малих, допоможе їх диференціювати. Можливо,
це знайде ще більшої актуальності при посттравматичній ліквореї, коли
одночасно можлива наявність декількох дефектів в основі черепа. Таким
чином, на наш погляд, при лабораторно поставленому діагнозі назальної
ліквореї для виявлення фістулотопіки, МРЦГ є оптимальним діагностичним
методом підтвердження або уточнення топіки разом з проведенням МСКТ.
Однак, в деяких випадках дефект, виявлений при використанні променевих
методів і місце лікворної фістули на операції, можуть не збігатися. У 7
(12,05%) з 56 пацієнтів з НЛ, прооперованих ендоскопічним ендоназальним
доступом, були виявлені невідповідності в (локалізації) лікворних фістул під
час оперування дефектів, виявлених при променевих методах обстеження. З
них при застосуванні МСКТ - в 6 (20,0%) з 30 випадків, КТЦГ - в 1 (16,66%) з
6 випадків. При проведенні МРЦГ – в жодному з 20 випадків. Таким чином
використання МРЦГ для уточнення фістулотопикі, при неможливості
локалізувати фістулу за даними МСКТ має ряд переваг перед КТЦГ. Поперше, цей метод дозволяє досить точно визначити та локалізувати фістулу
навіть при малих дефектах. По-друге, МРЦГ є не інвазивним методом, і
комфортно переноситься пацієнтами.
Отже, при обстеженні та хірургічному лікуванні пацієнтів з НЛ
необхідно враховувати, що локалізацію лікворної фістули не завжди вдається
визначити навіть з використанням сучасних діагностичних методик і не
кожен виявлений дефект при променевих методах, є лікворною фістулою.
Слід зазначити, що при СНЛ дефект в основному розташовується в
ґратчастій пластинці. Часто його розміри не перевищують 0,6 см. В нашому
дослідженні тільки 4 пацієнтів зі спонтанною назальною ліквореєю мали
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дефект в ділянці клиноподібної пазухи, при цьому тільки у 1 пацієнта
розміри дефекту були менше ніж 0,6 см, у 3 пацієнтів розміри дефекту були
більше 0,6 см і локалізувалися в ділянці латеральної кишені клиноподібної
пазухи, в так званому каналі Штернберга.
Слід зазначити, що в нашому дослідженні у 2-х пацієнтів з
персистенцією

каналу

Штернберга

відмічалось

наявність

менінгоенцефалоцелє, і у 1 пацієнта менінгоцелє.
При обстеженні пацієнтів зі спонтанною назальної ліквореєю і
локалізацією дефекту в ділянці ґратчастої пластинки та розміру дефекту
менше 0,6 см (45 пацієнтів), звертає на себе увагу те, що за даними МСКТ
висота стояння ґратчастої пластинки по Kerros у 29 (64,44%) пацієнтів
відзначався 3 тип, у 11 (24,44%) пацієнтів 2 тип. У 6 (13,33%) пацієнтів
відзначався 1 тип. При цьому, у 30 пацієнтів кістковий дефект
розташовувався в ділянці латеральної пластинки ґратчастої пластинки. У 15
пацієнтів дефект розташовувався в ділянці медіальної пластинки ґратчастої
пластинки. Згідно з даними літератури, чим нижче стояння ґратчастої
пластинки по Kerros, тим більшою за площею є латеральна пластинка
ґратчастої пластинки (місце з'єднання медіальної частини ґратчастої
пластинки з дахом губчастого лабіринту), а це своєю чергою є найтоншим
місцем основи черепа. Що в подальшому, при впливі різних факторів, може
призводити до того, що кістковий дефект може утворитися саме в
найтоншому місці основи черепа.
З 56 пацієнтів зі спонтанною назальною ліквореєю, менінгоцелє
виявлялося інтраопераційно у 35 пацієнтів. Можливо це пов'язано з тим, що
кістковий дефект у пацієнтів був сформований раніше, ніж дефект в ТМО. І
після певного проміжку часу відбулося пролабування ТМО в порожнину
носа (сформувалося менінгоцелє). А далі при короткочасному підвищенні
ВЧТ (при кашлі, фізичному навантаженні) відбулося порушення цілісності
ТМО і виникла лікворея. Згідно з даними деяких авторів (Lindstrom DR,
Toohill RJ, Loehrl TA, 2004) прийнято виділяти розміри лікворної фістули як
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малі (до 0,6 см), великі (до 2,0 см), і дуже великі (більш як 3-4 см²) Згідно з
літературними даними пластика дефекту основи черепа безпосередньо
залежить від його розмірів. На сьогодні не існує чітких рекомендацій, які б
свідчили, який тип пластики використовувати в кожному конкретному
випадку. Однак, показанням для реконструкції дефекту основи черепа на
сьогодні відіграє розмір дефекту. (Д. Н. Капітанів, А.С. Лопатин
Ендоскопічна діагностика та лікування назальної ліквореї Москва 2015). При
розмірах до 0,5-0,6 см не представляється можливим завести трансплантат за
краї дефекту в порожнину черепа з кількох причин. По-перше, трансплантат
просто може не пройти в порожнину черепа через маленький дефект кістки.
По-друге, дуже часто доводиться виконати дисекцію ТМО від кістки основи
черепа, а при малих розмірах дефекту існує великий ризик травмувати ТМО,
тим самим посиливши лікворею. Тому в таких випадках (коли розміри
кісткового дефекту не перевищують 0,6 см використовується так звана
overlay техніка. Вона передбачає використання клаптя слизової оболонки з
порожнини носа (найчастіше це середня носова раковина) і накладення його
поверх

дефекту.

Попередньо

краї

кісткового

дефекту

необхідно

деепітелізувати для утворення більш потужного рубця, який би перешкоджав
рецидиву ліквореї, забезпечуючи більшу герметичність. Імовірність рецидиву
ліквореї, при використанні методики пластики з використанням клаптів
слизової оболонки з порожнини носа на живильній судинній ніжці, за
різними літературними даними становить до 20% (MarksS.C. Middle turbinate
graft for repair of csf leaksAmJ. Rhinol. 1998; 12:417-419).
При хірургічному лікуванні пацієнтів 1 групи (розмір кісткового
дефекту не перевищував 0,6 см) в процесі операції в першу чергу було
необхідно візуалізувати фістулу. Для цього завжди проводилася попередня
підготовка. Не менше ніж за 7 діб до операції пацієнти не повинні були
приймати діакарб.
В процесі операції проводилася ретельна анемізація порожнини носа
розчином адреналіну 0,18%. Під контролем ендоскопів 0, 45 і 70 градусів
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огляду обстежували порожнину носа. За наявності видимого стікання рідини,
намагалися максимально близько підійти до того місця, звідки виділяється
ліквор. За наявності викривленої перегородки носа в верхніх відділах на
відповідній

стороні,

де

передбачалася

наявність

лікворної

нориці,

виконувалася парціальна резекція перегородки носа в верхніх відділах.
Переваги парціальної резекції перегородки носа полягали в тому, що для
огляду ендоскопами місця знаходження лікворної фістули було досить
простору, а для роботи в 3 або 4 руки хірурга та асистента простору було
мало, що і спонукало нас виконувати резекцію перегородки носа. Ми
видаляли тільки викривлену ділянку хряща і кістки. Основний масив
перегородки носа залишався інтактним тому, що за необхідності ми могли
використовувати назо-септальний клапоть з однойменного боку, а при
відсутності слизової, високий ризик розвитку перфорації. Слід ще раз
відзначити, що парціальна септопластика виконувалася нами не для
поліпшення носового дихання, а для кращої візуалізації порожнини носа на
місці розташування фістули. З 90 пацієнтів, парціальна септопластика була
виконана 32 пацієнтам. У всіх випадках викривлення перегородки були
незначні

та

не

перешкоджали

носового

дихання.

Викривлення

розташовувалося в верхніх відділах, і закривало огляд області нюхової
щілини, основи черепа, і усувалося викривлення саме в цій зоні.
Далі для пошуку лікворної фістули проводився огляд ділянки основи
черепа ззаду наперед від ділянки передньої стінки клиноподібної пазухи до
виходу з порожнини носа. Звертали увагу на наявність прозорої рідини яка
могла виділятися з пульсуючим чином. У 34 випадках візуалізувався не
кістковий дефект, а наявність пролабування твердої мозкової оболонки в
порожнину носа через дефект — менінгоцелє. Це утворення сірого кольору,
на ніжці, часто що пульсує і саме з нього виділяється прозора рідина.
При виникненні труднощів з пошуком ліквоної фістули після
виконання септопластики, виконувалася етмоїдотомія з однойменного боку.
По черзі відкривали клітини ґратчастого лабіринту, спереду назад або ззаду
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наперед. Орієнтиром кордону висоти основи черепа була попередньо
відкрита клиноподібна пазуха. Тому, спочатку візуалізувалося співустя
клиноподібної пазухи і злегка розширювалося шляхом введення щипців
Блекслі в співустя. Цим ми домагалися візуалізації кордону основи черепа,
після чого пошук фістули відбувався в напрямку ззаду наперед. Превентивна
сфенотомія забезпечувала не тільки наявність анатомічного орієнтира, але
також

порожнина

клиноподібної

пазухи

служила

«індикатором»

герметичного закриття дефекту. Оскільки пацієнт під час операції лежить на
спині, то за наявності витікання ліквору, він весь як в резервуарі буде
накопичуватися

в

порожнині

клиноподібної

пазухи.

Таким

чином,

відсутність ліквору в клиноподібній пазусі після пластики фістули, була
показанням до успішного закінчення операції. Цей метод, на наш погляд,
також є актуальним в тих країнах, де у зв'язку з юридичними аспектами не
можна використовувати інтратекальне введення флюоресцину. До таких
країн належить і Україна. Застосування флюоресцину не тільки полегшує
діагностику назальної ліквореї, а також полегшує пошук лікворної фістули.
Інтраопераційно відсутність пофарбованого ліквору в операційному полі,
свідчить про герметичне закриття кісткового дефекту і дефекту ТМО.
При виконаних нами хірургічних втручаннях за наявності дефекту в
ділянці передньої черепної ямки (52 пацієнта), етмоїдотомія була виконана у
20 пацієнтів. З цих 20 пацієнтів, тільки у 10 пацієнтів дефект знаходився
власне в ділянці даху ґратчастого лабіринту. У 10 пацієнтів дефект
розташовувався в ділянці латеральної пластинки ґратчастої пластинки.
Справа в тому, що при інтерпретації КТ сканограмм, передбачалося
наявність дефекту в ґратчастій пластінці, однак при огляді ділянки основи
черепа дефект не візуалізувався. Тільки при виконанні етмоїдотомії
з'ясувалося, що у пацієнта дефект розташовувався в ділянці латеральної
пластинки ґратчастої пластинки, і виявився в решітках, або в верхньому
носовому ході. Слід зазначити, що при виконанні етмоїдотомії дуже
дбайливо ми ставилися до середньої носової раковини, так як саме вона
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виступала пластичним матеріалом при виконанні пластики лікворної фістули
з використанням клаптя слизової оболонки з порожнини носа на живильної
судинній ніжці.
Після візуалізації лікворної фістули визначався розмір кісткового
дефекту. Для цього при повній візуалізації і контролі проводилося
відсепарування слизової оболонки з боку порожнини носа навколо країв
кісткового дефекту, і тим самим визначалися справжні краї дефекту.
За наявності менінгоцелє, відсепарування слизової навколо дефекту
починалося до моменту коагуляції і видалення менінгоцелє. Тільки після
оцінки країв кісткового дефекту проводилася коагуляція ніжки менінгоцелє і
його видалення.
Слід зазначити, що при розмірах дефекту до 0,6 см, не представляється
можливим відсепарувати тверду мозкову оболонку від кістки основи черепа
інтракраніально. Труднощі створюють маленькі розміри кісткового дефекту.
При

спробі

відсепарувати

ТМО,

висока

ймовірність

розірвати

її

інструментом, що посилить лікворею. Особливо тверда мозкова оболонка
дуже щільно спаяна і тонка в ділянці ґратчастої пластинки.
При закритті лікворної фістули при розмірах дефекту до 0,6 см з
використанням методики

використання

клаптя слизової оболонки з

порожнини носа (пацієнти 1Б підгрупи) ми у всіх випадках використовували
середню носову раковину. З огляду на те, що середня носова раковина
покрита

великим

об’ємом

слизової

оболонки,

має

досить

високе

кровопостачання за рахунок гілки а. sphenopalatina, то вона була найбільш
придатним матеріалом для формування клаптя слизової оболонки на
судинній ніжці для закриття лікворних фістул в області ґратчастої пластинки,
даху ґратчастого лабіринту. Так за даними (Rhinology and skull base surgery:
from the lab to the operating room: an evidence-based approach / edited by
Christos Georgalas, Wytske Fokkens. ISBN 978-3-13-153541-2 I. Georgalas,
Christos. II. Fokkens, Wytske J. P. 798), при правильному формуванні клаптя
слизової оболонки з середньої носової раковини, можна отримати
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трансплантат, здатний покрити площу в середньому в 6 см 2. Та сторона
раковини, яка буде звернена до дефекту попередньо деепітелізувалась. За
необхідності для збільшення поверхні клаптя раковина розрізалась в
передніх відділах по типу відкритої книги. Обов'язково залишалася ніжка
слизової для формування живильної ніжки. Клапоть укладався на ділянку
лікворної фістули і фіксувався шляхом нанесення на нього шару
гідрогелевого клею DuraSeal (виробник Integra life science corporation).
Порожнину носа тампонували марлевим тампоном з гумовим протектором.
Цей спосіб тампонади допомагає дозовано розподілити тиск на пластичну
конструкцію без ризику змістити пластику. Відомими

негативними

моментами цієї методики пластики є досить складна хірургічна техніка.
При виконанні пластики з використанням аутожирової тканини
(пацієнти 1А підгрупи) досить було тільки візуалізувати кістковий дефект
(локалізація фістули), підготувати краї дефекту так само, як і у випадку з
технікою використання клаптя слизової оболонки з порожнини носа
(попередньо деепітелізувати). Хотілося б відзначити, що на наш погляд, для
більш щільного прилягання трансплантата і формування рубцевої тканини в
ділянці фістули, доцільно використовувати ґудзиковий коагулятор для
припікання слизової оболонки навколо зони деепітелізованого дефекту, як і
при використанні в якості пластичного матеріалу жирової тканини, так і в
процесі використання клаптя слизової оболонки з порожнини носа.
При порівнянні двох методик пластики, звертає на себе увагу технічна
простота

виконання

пластики

лікворної

фістули

з

використанням

аутожирової тканини. Досить візуалізувати фістулу, після чого підготувати
краї дефекту і розташувати фрагменти аутожирової тканини в два шари.
Використання техніки клаптів слизової оболонки з порожнини носа - досить
тяжкий процес. Необхідно розраховувати, як викроювати трансплантат з
середньої носової раковини, як його розгорнути. І якщо при моделюванні
трансплантата з аутожирової тканини він виявляється менше потрібних
розмірів, то завжди можна зробити додатковий забір аутожирової тканини, в
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той час як використання клаптів слизової оболонки позбавляє хірурга такої
можливості.
Згідно з нашими спостереженнями для використання техніки клаптя
слизової оболонки на живильної судинній ніжці, зона в області розташування
лікворної фістули, яка підлягає закриттю, повинна бути максимально
гладкою, без нерівностей, якими можуть бути рельєф основи черепа, залишки
перемичок клітин ґратчастого лабіринту. Це необхідно для того, щоб
трансплантат накрив зону дефекту, і в цій області були відсутні потенційно
слабкі місця, через які можливо було б просочування ліквору. У свою чергу,
завдяки тому, що жирова тканина пластична, то наявності нерівного рельєфу
в області зони пластики не складає великої проблеми. До того ж, наявності
кісткових перемичок в цій області можна віднести до позитивних моментів,
так як вони можуть сформувати додаткову зону опори, яка буде
перешкоджати зміщенню трансплантата.
При порівнянні результатів хірургічного лікування пацієнтів 1 групи,
відзначається, що рецидив ліквореї через 1 місяць після хірургічного
лікування не виник в жодному з випадків і тільки на 3 міс. після хірургічного
лікування в підгрупі 1А у одного пацієнта відзначався рецидив ліквореї, а в
підгрупі 1Б рецидив відзначався у 3 пацієнтів. Через 6 міс. після хірургічного
лікування в підгрупі 1А рецидивів ліквореї не було, в той час як в підгрупі 1Б
ще у 2 пацієнтів відзначався рецидив ліквореї. Таки чином, за весь період
спостереження за пацієнтами рецидив ліквореї в підгрупі 1А спостерігався
тільки у 1 (5%) пацієнта з 20, в той час як рецидив в підгрупі 1Б відзначався у
5 (19,23%) пацієнтів з 26. Відповідно до ряду авторів (Д.Н. Капітанов, А.С.
Лопатин 2014 року), рецидив назальної ліквореї після хірургічного лікування
з використанням ендоскопічного ендоназального доступу може становити від
25% до 87%. Ці дані актуальні саме для спонтанної назальної ліквореї. Тому
як видно з результатів дослідження, що результати як в 1А, так і в 1Б
позитивні. Так само, за даними літератури, відзначається, що найчастіше
рецидиви ліквореї після ендоскопічного втручання, виникають в терміни від
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3-х до 6 місяців, що так само можна порівняти з результатами нашого
дослідження.
Аналіз рецидивів в 1 групі дослідження пацієнтів показує, що
використання аутожирової тканини за запропонованою нами методикою має
переваги перед використанням техніки клаптів слизової оболонки і
порожнини носа. Самим головним моментом є надійніша герметизація
дефекту. Через пластичність жиру, частина його заходить в порожнину
черепа і фіксується в кістковому вікні, що перешкоджає його випаданню в
порожнині носа, знижується ризик того що трансплантат може зміститися. А
фіксація і притиснення першого шару аутожировой тканини другим шаром
аутожиру через клейову гідрогелеву композицію, забезпечує надійну адгезію
трансплантата.
З огляду на, те що у пацієнтів 1А підгрупи не використовувалися
місцеві тканини для пластики лікворної фістули, у них абсолютно не
порушувалася архітектоніка порожнини носа на відміну від пацієнтів 1Б
підгрупи.
Так згідно з отриманими результатами, при порівнянні стану слизової
оболонки порожнини носа у пацієнтів підгрупи 1А до хірургічного
лікування, показники повернулися до вихідних до терміну 6 міс. після
хірургічного втручання. Це стосується показників стану носового дихання,
гостроти нюхової функції, транспортної функції миготливого епітелію
порожнини носа. Це підтверджує те, що при використанні аутожирової
тканини, архітектоніка порожнини носа практично не порушується.
Зовсім іншим чином складається ситуація в підгрупі 1Б, де до вихідних
показників не повернувся жоден пункт дослідження. Так при оцінці стану
носового дихання середній бал склав 0,12, а через 6 міс. склав 0,48 (+/- 0,68).
Це пов'язано з наявністю порушення архітектоніки порожнини носа.
Аналогічна ситуація простежується і при оцінці результатів дослідження
нюхової функції і транспортної функції миготливого епітелію слизової
оболонки порожнини носа в підгрупі 1Б. Так, при оцінці результатів через 6
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міс. після хірургічного втручання, тільки у 15 (71,42%) пацієнтів
відзначалася 1 ступінь гостроти нюху, що достовірно нижче (p <0,05) в
порівнянні з кількістю пацієнтів з 1А підгрупи - 17 (89,47%).
При оцінці стану якості хірургічного лікування пацієнтів обох підгруп
між собою, відзначається, що через 1 міс. після хірургічного втручання
скарги на виражену утруднення носового дихання відзначали практично всі
пацієнти підгрупи 1А, в той час як, тільки 19,23% пацієнтів 1Б підгрупи
скаржилися на виражене утруднення носового дихання. Хотілося б
відзначити, що скарги пацієнтів в 1А підгрупі були обумовлені наявністю
другого шару аутожирової тканини, який перешкоджав нормальному
проходженню повітряної хвилі, в той час як скарги пацієнтів 1Б підгрупи
були обумовлені наявністю набряку слизової оболонки порожнини носа і
наявністю патологічного відокремлюваного в порожнини носа (корки, слиз).
Через 3 місяці в результаті оцінки стану носового дихання, відзначається, що
скарги на проблеми з носовим диханням відсутні у 85,00% пацієнтів 1А
підгрупи, в той час, як тільки 43,47% пацієнтів в підгрупі 1Б не
спостерігалося проблем з носовим диханням. Відсутність проблем з носовим
диханням у пацієнтів в підгрупі 1А обумовлено тим, що другий шар
аутожирової тканини частково резорбувався і фрагментарно виходив з
порожнини носа. За опитуваннями пацієнтів це траплялося приблизно на 2
місяць після операції. А оскільки архітектоніка порожнини носа залишалася
збереженою у цих пацієнтів, то і були відсутні перешкоди для потоку
повітряної хвилі. У той час як у пацієнтів 1Б підгрупи відзначалися в
порожнині носа процеси, які супроводжувалися наявністю утворення кірок,
синехій і наявністю надмірної кількості слизу.
Через 6 міс. після хірургічного втручання, проблем з носовим диханням
не було у пацієнтів в підгрупі 1А, в той час, як тільки 61,00% пацієнтів в
підгрупі 1Б не відзначав проблем з носовим диханням, що достовірно нижче
ніж у пацієнтів в підгрупі 1А.
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Також, при оцінці результатів стану транспортної функції миготливого
епітелію слизової оболонки порожнини носа у пацієнтів 1 групи,
зазначається, що через 1 місяць після хірургічного лікування, показники
практично не відрізнялися у двох підгруп, в нормі він був у 20,00% пацієнтів
1А підгрупи і 26,92% пацієнтів 1Б підгрупи. Через 3 місяці у 13 (68,42%)
пацієнтів 1А підгрупи зазначався нормальний сахариновий час, в той час, як
тільки у 10 (43,47%) пацієнтів 1Б підгрупи він відповідало нормі. Це
обумовлено, на наш погляд, тим, що до цього часу другий шар жирової
тканини у пацієнтів 1А підгрупи вже вийшов з порожнини носа. А через 6
міс. після хірургічного лікування, показник норми був у 18 (94,73%)
пацієнтів 1А підгрупи, що достовірно вище, ніж кількість пацієнтів з
нормальними показниками сахаринового часу 14 (66,66%) 1Б підгрупи (p
<0,05).
При

оцінці

стану

слизової

оболонки

порожнини

носа

і

внутрішньоносових структур за шкалою Lund-Kennedy через 1 міс. після
операції відзначається, що середній бал в підгрупі 1А нижче, ніж в підгрупі
1Б - 0,45 (+/- 0,6) і 0,6 (+/- 0,63) відповідно. Це говорить про те, що стан
слизової оболонки порожнини носа у пацієнтів підгрупи 1А, навіть
враховуючи, що не відійшов другий шар аутожирової тканини, набагато
краще, ніж у пацієнтів підгрупи 1Б. Це стосується всіх процесів в порожнині
носа, які оцінюються за цією шкалою.
Через 3 місяці за остаточною оцінкою за шкалою Lund-Kennedy
співвідношення в середньому балі стає достовірно більше, так в підгрупі 1А
він становить 0,2 (+/- 0,4) а в підгрупі 1Б - 0,45 (+/- 0,64 ). Це пов'язано в
першу чергу з відсутністю другого шару аутожирової тканини, і збереженням
всіх внутрішньоносових структур.
Через 6 місяців, наголошується, що середній бал в підгрупі 1А склав
0,01 (+/- 0,11), що достовірно нижче, ніж в підгрупі 1Б - де середній бал склав
0,29 (+/- 0,5).

153

Таким чином при порівняльній оцінці методик пластики лікворної
фістули у пацієнтів з назальною ліквореєю, у яких розміри кісткового
дефекту

не

перевищують

0,6

см,

відзначається,

що

використання

запропонованої нами методики з використанням аутожирової тканини в два
шари дозволяє. По-перше, практично в 4 рази знизити кількість можливих
рецидивів ліквореї. Це обумовлено тим, що запропонована нами методика, по
суті дозволяє не тільки закрити дефект в основі черепа з боку порожнини
носа, а й частково, за рахунок, пластичності жирової тканини завести краї
трансплантата інтракраніально, що підвищує герметичність закриття фістули
в порівнянні з класичною методикою накриття дефекту основи черепа
клаптем слизової оболонки з порожнини носа на живильній судинній ніжці.
По-друге, ще однією перевагою цієї методики є те, що архітектоніка
порожнини носа абсолютно не змінюється: не страждають такі важливі
внутрішньоносові структури, як середня носова раковина, формується
рубцева тканина тільки в зоні пластики, інша ж зайва тканина повністю
резорбується, на відміну від використання в якості трансплантата середньої
носової раковини.
При використанні запропонованої нами методики, через 6 міс. після
операції достовірно менше пацієнтів скаржаться на порушення носового
дихання, ніж при використанні методики клаптів слизової оболонки з
порожнини носа. Порушення нюху так само виникає у достовірно меншої
кількості пацієнтів, ніж в групі порівняння. Це обумовлено тим, що при
використанні в якості трансплантата середньої носової раковини, клапоть
накриває більшу площу нюхової зони, в результаті чого нюховий епітелій
виявляється під трансплантатом. Так само частина нюхового епітелію
розташовується і на середній носовій раковині, а в результаті формування
клаптя він може бути травмований. Також, у достовірно меншої кількості
пацієнтів відбувається порушення транспортної функції миготливого
епітелію порожнини носа, за результатами сахариновим тесту у пацієнтів 1А
підгрупи в порівнянні з пацієнтами 1Б підгрупи. Оцінка ефективності якості
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проведеного хірургічного лікування на стан слизової оболонки порожнини
носа за шкалою Lund-Kennedy підтверджує той факт, що у достовірно меншої
кількості пацієнтів підгрупи 1А стан слизової оболонки порожнини носа і
внутрішньоносових структур схильні до негативних факторів, пов'язаних з
хірургічним втручанням в порівнянні з пацієнтами підгрупи 1Б.
При хірургічному лікуванні пацієнтів з розмірами кісткового дефекту
більш 0,6 см зазначалося, що основна маса пацієнтів (34) мала ятрогенні
дефекти, а саме лікворея виникла в результаті видалення аденоми гіпофіза з
використанням ендоскопічного ендоназального доступу. Звертає на себе
увагу те, що не у всіх пацієнтів, яким видаляють новоутворення гіпофіза,
виникає лікворея в післяопераційному періоді, хоча для доступу до гіпофізу
розкривається ТМО. Справа в тому, що при хірургічному лікуванні пацієнтів
з аденомою гіпофіза, враховуються анатомічні особливості розташування
гіпофіза. Гіпофіз знаходиться в області турецького сідла, і розташовується в
дуплікатурі твердої мозкової оболонки. Таким чином розтин ТМО, після
видалення кісткової стінки турецького сідла ніколи не призведе до лікворі.
Тільки лише при травмі другого шару ТМО - діафрагми турецького сідла
виникає лікворея. Інтраопераційна лікворея - найчастіше ускладнення при
хірургії аденом гіпофіза. Лікворея, за даними літератури, виникає до 12,1%
випадків.
Хочеться відзначити, що при хірургічному втручанні на селлярнохіазмальній ділянці, необхідно завжди враховувати можливість виникнення
такого ускладнення як лікворея і мати в арсеналі матеріал для пластики
лікворної фістули. При розмірах кісткового дефекту більше 0,6 см пластика
виконується із застосуванням комбінованого способу, тобто один або кілька
трансплантатів заводяться в порожнину черепа, а з боку порожнини носа, для
герметичності також за методикою overlay використовується трансплантат
слизової оболонки з порожнини носа на живильній судинній ніжці. Як
клапоть слизової оболонки з порожнини носа ми використовували назосептальний клапоть. Справа в тому, що клапоть сформований з середньої
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носової раковини може бути маленьким для накриття області турецького
сідла в клиноподібної пазусі. А за даними літератури (Rhinology and skull
base surgery: from the lab to the operating room: an evidence-based approach /
edited by Christos Georgalas, Wytske Fokkens. ISBN 978-3-13-153541-2 I.
Georgalas, Christos. II . Fokkens, Wytske JP 798), використання методики з
формуванням назо-септального клаптя, дозволяє домогтися наявності
трансплантата площею майже 25 см2.
Таким чином, при доступі до селлярної ділянки виконувалося
видалення передньої стінки клиноподібної пазухи, фрагменти кістки
передньої стінки зберігалися до самого кінця операції. Після візуалізації
співустя клиноподібної пазухи проводилася резекція передньої стінки
клиноподібної пазухи кусачками по Kerrison. Слід зазначити, що попередньо
слизова нижче співустя клиноподібної пазухи відсепаровується від кістки
передньої стінки, і віддалялася тільки кістка передньої стінки. Попередньо
назо-септальний клапоть нами не заготовлявся, однак за необхідності його
використання,

методика

свідепарування

слизової

нижче

співустя

клиноподібної пазухи знижувала ризик травмування септальної артерії
крило-піднебінної артерії, і тим самим знижувався ризик некрозу назосептального клаптя при його використанні. На наш погляд, має сенс
заготовлювати назо-септальний клапоть заздалегідь, якщо є необхідність у
виконанні задньої септотоміі, так як неможливо після вже виконаної
септотоміі заготовити назо-септальний клапоть. В області турецького сідла
формувався кістковий дефект, який в середньому становив близько 0,9 см в
діаметрі (від 0,7 до 1,0 см). Після чого розкривалася тверда мозкова
оболонка, і виконувалося видалення пухлини. Після візуалізації пухлини,
візуалізувався кавернозний синус з однієї й іншої сторони. Після чого
пухлина з використанням кюретки, відсмоктування і щипців віддалялася.
Слід зазначити, що при видаленні пухлини використовувалися як ендоскопи
з кутом огляду 0 градусів, так і кутові ендоскопи (30º, 45º, 90º). На цьому
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етапі при виникненні ліквореї, ліквор аспірувався, зона навколо ложа
пухлини обкладалася марлевими турундами для вбирання ліквору.
У трьох випадках нами були прооперовані пацієнти з розташуванням
дефекту в області латеральної кишені клиноподібної пазухи (латеральна
стінка) - канал Штернберга. У таких випадках ми використовували
трансптерігоїдальний доступ, який полягав в наступному: після візуалізації
срівустя клиноподібної пазухи, видалялась вся передня її стінка. Для
зручності роботи прямими інструментами і ендоскопом з кутом огляду 0
градусів, для доступу до латеральної кишені клиноподібної пазухи, бором
резерціровалась

медійна

пластинка

крилоподібного

відростка,

що

забезпечувало прямий огляд області латеральної кишені клиноподібної
пазухи. За необхідності, частково віддалялася задня стінка верхньощелепної
пазухи, для поліпшення огляду в області латеральної кишені клиноподібної
пазухи. Забезпечувався повний огляд кісткового дефекту, можливо було
забезпечити дисекцію ТМО від кістки для подальшого виконання пластики.
При

виконанні

цього

доступу,

спершу

виконувалася

широка

антростомія з верхньощелепної пазухою і порожниною носа. Назосептальний клапоть заготовляли заздалегідь, після чого він відкидався назад
(в носоглотку), або в просвіт пазухи через антростому. Далі ж проводилася
візуалізація кісткового дефекту.
При доступі до клиноподібної пазухи ми намагалися не видаляти
середні носові раковини, а максимально їх латералізувати. За наявності
викривлення перегородки носа, проводилася її парціальна резекція. Коли ж
одної латералізації середніх носових раковин виявлялося недостатньо, і
доступ до клиноподібної пазухи і робота в цій зоні були утруднені,
виконувалася передня етмоїдотомія (дуже часто латералізації заважала
виражена bulla aethmoidalis). Після ж виконання етмоїдотомії, створювався
досить широкий коридор для доступу до клиноподібної пазухи.
За наявності дефекту в області ґратчастої пластинки або даху
ґратчастого лабіринту, виконувалася етмоідотомія. Візуалізувався край
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кісткового дефекту з усіх боків. Після чого так само виконувалася дисекція
ТМО від кістки, для подальшого закладання трансплантата між кісткою
основи черепа і ТМО.
При оцінці якості проведеного хірургічного лікування між підгрупами
відзначається, що через 1 міс. після хірургічного лікування рецидив ліквореї
виник у 3-х пацієнтів в підгрупі 2А і у 1 пацієнта в підгрупі 2Б, через 3 місяці
після хірургічного лікування рецидив ліквореї виник у 2-х пацієнтів підгрупи
2А, в той час як рецидивів в підгрупі 2Б не було, через 6 міс. після
хірургічного лікування рецидив в підгрупі 2А виник у одного пацієнта,
рецидивів в підгрупі 2Б не було. Таким чином через 6 міс. після хірургічного
лікування частота випадків рецидивів ліквореї достовірно менше в підгрупі
2Б (група дослідження).
При оцінці стану носового дихання, зазначалося що до 6 міс. після
операції не мали проблем з носовим диханням тільки 66,66% пацієнтів
підгрупи 2А і 63,56% пацієнтів підгрупи 2Б. Так само через 1 міс. і 3 міс.
після операції кількість пацієнтів, які не мали проблем з носовим диханням,
складала 27,77% і 36,36% через 1 міс., і 50,00% і 54,54% через 3 міс.
При оцінці даних ольфактометріі відзначається, що до вихідного рівня
через 6 міс. після хірургічного лікування, гострота нюху не відзначалася в
жодній з підгруп. Так в підгрупі 2А через 6 міс. після хірургічного лікування
гострота нюху відзначалася тільки у (66,66%) пацієнтів в той час як до
операції гострота нюху в підгрупі 2А відзначалася у 80,95% пацієнтів.
Аналогічна ситуація спостерігається і в підгрупі 2Б, де через 6 міс. після
операції гострота нюху 1 ступеня відзначалася у 63,63% пацієнтів, а до
хірургічного лікування 1 ступінь гостроти нюху відзначалася у 86,95%
пацієнтів. Такі результати на наш погляд пояснюються тим, що в процесі
хірургічного лікування ми використовували назо-септальний клапоть, а
також частково видаляли верхні носові раковини. Так само нюх знижено за
рахунок наявності в порожнині носа кірок і надзвичайно небезпечні.
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При оцінці транспортної функції миготливого епітелію відзначається,
що через 6 міс. після хірургічного лікування, у пацієнтів підгрупи 2А
спостерігалася нормальна транспортна функція миготливого епітелію
порожнини носа у 66,66% пацієнтів, в той час як до операції в нормі
транспортна функція була у 85,71% пацієнтів. Аналогічна ситуація присутня
в підгрупі 2Б, де через 6 міс. після операції норма відзначалася у 68,18%
пацієнтів, в той час як до операції норма була у 82,60%. Такі результати
обумовлені тим, що в порожнині носа у пацієнтів відзначали наявність кірок,
виділень в післяопераційному періоді, що впливало на функцію транспортної
функції миготливого епітелію.
При оцінці даних ендоскопічного дослідження порожнини носа за
шкалою Lund-Kennedy зазначалося, що через 1 міс. після хірургічного
лікування середні бали в обох підгрупах були практично рівні (0,53 (+/- 0,6),
в підгрупі 2А і 0,52 (+/- 0,61) в підгрупі 2Б). При цьому переважали такі
показники, як наявність виділень в порожнині носа і наявність кірок. Через 3
міс. після хірургічного лікування середній бал в обох підгрупах був
практично рівним (0,36 (+/- 0,55). підгрупа 2А і 0,36 (+/- 0,55) підгрупа 2Б).
Через 6 міс. після хірургічного лікування середній бал так само був
практично рівним в підгрупах (в підгрупі 2А склав 0,31 (+/- 0,56), в підгрупі
2Б - 0,3 (+/- 0,57)). При цьому переважали такі показники, як наявність
виділень в порожнині носа, наявність кірок в порожнині носа.
Таким чином запропонована нами методика пластики дефектів основи
черепа з розмірами більше 0,6 см дозволяє достовірно знизити кількість
рецидивів в порівнянні з загальноприйнятою методикою пластики. При
цьому стан внутрішньоносових структур, стан слизової оболонки порожнини
носа достовірно не відрізняються в різні терміни після операції в порівнянні з
загальноприйнятими методиками.
Актуальність

проведення

експериментальних

досліджень

була

зумовлена нагальною потребою підвищення ефективності лікування та
попередження НЛ із врахуванням найновіших досягнень науки в галузі
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краніопластики, розробок нових пластичних аломатеріалів, в тому числі
застосування
трансплантатів

модифікованої
разом

з

із

включенням

алопластичними

аутологічних

матеріалами

кісткових

біологічної

і

небіологічної природи.
Врахувуючи поширене використання для пластики дефектів кісток
аутокістки як золотого стандарту, все ж необхідно брати до уваги недоліки,
пов’язані з інвазивністю процедур, нанесенням додаткової хірургічної
травми, необхідністю вилучення з інших анатомічних ділянок, обмеженою
кількістю доступного для збору трансплантата, ризиком інфекції. Як вже
згадувалось вище, в нашій роботі при проведенні клінічних досліджень було
виділено значення використання аутокістки при пластиці лікворної фістули
для виконання структурної функції закриття кісткового дефекту та для
стримування пульсової хвилі мозку і протидії його пошкодженню. Разом з
тим була виявлена потреба пошуку та використання матеріалів, які сприяли б
фіксації аутокістки у вікні дефекту, стимулювали б остеогенез та у кінцевому
результаті знижували ризик ліквореї.
Зважаючи на такі обставини та аналіз даних літератури, була визначена
доцільність використання біокерамічного матеріалу гідроксиапатиту у формі
гелю як джерела кальцію у найбільш активному стані, що може сприяти
з’єднанню імплантата з материнською кісткою в зоні дефекту та сприяти
остеогенезу завдяки своїм властивостям. Також доцільним може бути
застосування у вигляді модифікаторів додаткових речовин, що здатні з точки
зору міметичного підходу створити найбільш функціонально наближене
середовище для стимуляції репаративних процесів та закриття кісткового
дефекту.
Серед речовин для модифікації ГАП гелю були вибрані хітозан, який за
хімічною

структурою

являє

собою

природний

катіонний

лінійний

полісахарид, може виконувати каркасну та трофічну функції, має схильність
до гелеутворення, біодоступність після розчинення його в кислому
середовищі (зокрема нами було використано для розчинення яблучну
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кислоту) та вважається особливо перспективним для використання в якості
біоматеріалів для тканинної інженерії [24,30]. Для модифікації також було
обрано важливий для функціонування кісток та хрящів біополімер колаген у
вигляді аптечного препарату гелофузину, що є 4 % розчином сукцинованого
желатину (денатурованого колагену) та має колоїдну структуру. Як джерело
протеогліканів було вибрано хондроїтин, що посилює метаболічні процеси,
стимулює регенерацію та бере участь у побудові основної речовини
(матриксу) кісткової та хрящової тканин, було використано аптечний
препарат хондроїтин сульфат в ампулах для внутрішньом’язового введення.
Зважаючи на важливість використання стимуляторів, при створенні
композитних матеріалів для тканинної інженерії було відібрано бетагліцерофосфат як широко відомий індуктор остеогенезу. Крім того, було
використано ербісол, що виділяється із ембріональних тканин тварин,
містить специфічні «сигнальні» молекули - біологічні пептиди та особливо
ефективний для стимуляції репаративних процесів [31, 32, 33].
Резюмуючи результати проведених експериментальних досліджень у
співставленні з даними літератури, представляється можливим зробити ряд
узагальнень стосовно особливостей взаємодії ГАП гелю з кістками після його
імплантації разом з аутофрагментами фасції та кістки в дефекти кісток
черепа без та після його модифікації в порівнянні з контролем.
За результатами проведення клінічних спостережень за станом тварин
як на наступний день після операції, так і в наступні терміни до 3,5 місяців
введення ГАП гелю разом з аутофрагментами фасції та кістки (І дослідна
група ) як без, так і після модифікації (ІІ група), а також у всіх групах
дослідження аналогічно контрольній групі не виявили негативного впливу
імплантаційного матеріалу на організм дослідних тварин. Про це свідчить
відсутність змін їх зовнішнього вигляду, поведінки, харчування, розладів
руху, ознак захворювання та інш..
Перебіг

репаративних

процесів

у

всіх

групах

досліджень

супроводжувався розвитком запальних процесів, утворенням струпу в зоні

161

рани через 48-72 год., помірного набряку і гіперемії, що відповідало розвитку
типового ранового процесу та реакції на введення стороннього тіла. Загоєння
шкіри первинним натягом спостерігалося вже на 3-4 добу після операції,
хоча набряк м'яких тканин і гіперемія в зоні хірургічного втручання ще
зберігалися. Через 1-1,5 місяці після операції у дослідних тварин
відновлювався волосяний покрив і виявлялася тенденція зменшення
реактивних процесів набряку і гіперемії, що були найменш виражені в ІІ
групі дослідження. Подібні явища свідчать про більш активний розвиток
регенеративних процесів при імплантації аутофрагментів фасції та кістки
разом із застосуванням ГАП гелю після модифікації.
Через 3- 3,5 місяці після операції зовні спостерігалося заростання
дефекту та відсутність ознак набряку у тварин в зоні дефекту та суттєвих
відмінностей між групами, що може говорити про необхідність використання
інших методів дослідження для оцінки стану остеорепаративних процесів.
Дослідженнях зони дефекту з використанням стереоскопії через 2
тижні після видалення скальпа і оголення кістки в дослідних зразках I групи
тварин спостерігалося заповнення введеною аутокісткою з фасцією та ГАП
гелем дефекту материнської кістки. При цьому, візуально визначалося
відносно однорідне забарвлення кістки з наявністю більш світлого обідка
материнської кістки по периферії дефекту, а також окремих ділянок гіперемії
на межі зіткнення кісток. У той же час, в II групі при аналогічному прояві
світлого

обідка

навколо

імплантованої

кістки

характерним

було

згладжування і зменшення ділянок гіперемії на межі імплантованого
матеріалу і материнської кістки. У зразках Ш контрольної групи явища
гіперемії по периферії дефекту були найбільш вираженими і рівномірно
проявлялися в зоні зіткнення ауто і материнської кістки.
Виявлені факти про наявність світлого обідка можуть вказувати на
прояв адгезії введеного ГАП гелю з навколишньою материнської кісткою,
його властивістю заповнювати проміжки між тканинами і інтеграції з
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кісткою завдяки його гелевій формі, що представляє гідроксиапатит в
найбільш біологічно активному стані.
Виявлення гіперемії відображають розвиток грануляційної тканини і
прояв судинної реакції, що заповнюють проміжок між введеною та
материнською кістками.
Подібна макроскопічна картина спостерігалася і через 1-1,5 міс. після
операції, що також доводить виражену спорідненість і високий рівень адгезії
та інтеграції ГАП гелю з кістковою тканиною, про що свідчать і дані
літератури [6, 7, 9, 10].
Виявлене через 3-3,5 місяці після операції при макроскопічному
дослідженні, практично повне закриття дефекту супроводжується також
нерівномірністю

товщини

новоствореної

кістки

та

неоднорідності

забарвлення при стереоскопії. Найбільш рівномірне і повне закриття дефекту
відзначається у ІІ дослідній групі, у той час як в контрольній групі при
відсутності ГАП гелю все ще виявляються ділянки гіперемії, що свідчить про
тривале збереження в процесі остеоінтеграції судинних реакцій і розвиток
фіброзної тканини, колір якої і обумовлюють прояви гіперемії.
Проведені морфологічні дослідження гістопрепаратів із зони дефекту
черепа І групи тварин, через 2 тижні після імплантації аутотканин і введення
ГАП гелю в ложе материнської кістки в місцях розміщення фасції та
залишків введеного гелю, виявляється розвиток запального процесу з
незначною

клітинною

інфільтрацією,

активацією

фібробластів,

волокноутворення і формування кровоносних судин поряд з потовщенням
ТМО та появою зони регенерації кісткової тканини.
Введений разом з аутофрагментами фасції та кістки в кістковий дефект
ГАП гель виявляється у вигляді дрібногранулярної субстанції, навкруги якої
в

прилеглих

прошарках

сполучної

тканини

спостерігаються

світлі

вакуолеподобні утворення та світлі ділянки різної форми, що зумовлені
явищами лізису гелевої субстанції і процесами інтеграції гідроксиапатиту з
кістковими структурами. В окремих місцях безпосереднього контакту
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введеного матеріалу і материнської кістки помітні окремі глобули введеного
ГАП гелю, які після декальцинації мають вигляд світлих утворень, поряд з
цим спостерігається присутність макрофагів, остеобластів і остеокластів, а
також фібробластів і волокнистих структур, що свідчить про активні
регенеративні процеси, перехід у фазу грануляціїі та накопичення остеоїдної
субстанції
Важливо відзначити, що зміни в місцях щільного контакту введеної і
материнської кісток, а також в присутності ГАП гелю, супроводжуються
ознаками реституції (перебудови) кісткової тканини, корелюють з активним
проявом кальцифікації в цих ділянках.
Виявлені зміни в місці трансплантації при застосуванні ГАП гелю
зумовлені його позитивним впливом на остеогенез, створенням необхідного
своєрідного мікрооточення для обміну речовин, в тому числі Са 2+, що сприяє
реконструкції кісткової тканини в зоні дефекту.
Через 1-1,5 місяців в місцях контакту імплантованого матеріалу та
материнської кістки особливу увагу привертає виявлення залишків ГАП гелю
і фасції та їх контакт з кістковою тканиною поряд з ознаками активації окістя
і також твердої мозкової оболонки, з проліферацією клітин та формуванням
новоствореної кісткової тканини. Характерно, що активація ТМО з
наступною

проліферацією

клітин

та

появою

новоствореної

кістки

спостерігається локально в прилеглих до дефекту ділянках, що демонструє
відому участь ТМО в регенерації кісток склепіння черепа.
Таким

чином,

результати

досліджень

свідчать

про

те,

що

імплантований ГАП гель проявляє адгезію і спорідненість до кісткової
тканини, забезпечує заповнення проміжків в ложе трансплантата, сприяє
обміну речовин і асиміляції введеного кальцію в зоні дефекту, а у
подальшому - процесам кальцифікації і відновленню кісткової тканини. Про
явища активного накопичення кальцію і поліпшення регенерації кісткової
тканини після застосування ГАП гелю свідчать й інші дослідники [6, 9, 10].
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Через 3 місяці після операції з використанням ГАП гелю на препаратах
І дослідної групи спостерігаються ділянки заповнення дефекту кістки
новоствореною кістковою тканиною з активацією кісткового мозку та поряд
з цим виявляються ділянки грубоволокнистої тканини, і неповного
відновлення архітектоніки утвореної пластинчастої кістки.
При

використанні

аутокістки

виявлено

залежність

відновлення

кісткової тканини від відповідності геометрії розміщення імплантату в зоні
дефекту, що супроводжується зростанням кісток в зоні щільного прилягання
та регенерації з утворенням волокнистої сполучної тканини в ділянках
збільшення відстані між кістковими структурами. З урахуванням даних
літератури, отримані результати можуть бути пояснені характерними
особливостями перебігу репаративних процесів в кістках черепа, що
обумовлює важливість забезпечення необхідного контакту відламків, при
якому діастаз не повинен перевищувати 1 мм. За відсутності такого контакту
формується клітинно-волокниста, потім фіброзна тканина, яка зберігається
протягом тривалого часу без утворення кісткових структур [28, 29].
Виявлення у тварин I дослідної групи в кістковому ложе окремих
ділянок, заповнених сполучною тканиною, може бути пов'язано також з тим,
ГАП гель має певний рівень характерної для гелевих структур текучості і при
відсутності тісного прилягання кісток він не забезпечує належної адгезії в
умовах відносно збільшених відстаней між кістками і тим самим в таких
випадках спостерігається зниження рівня остеогенеза та поява рубцевої
фіброзної тканини [30, 31]
У тварин II групи через 2 тижні після операції в зоні дефекту
виявляються залишки введеної фасції з активацією судинної реакції і
розвитком грануляційної тканини. Виявляються реактивні зміни ауто- і
материнської кісток з появою в оточуючих ділянках підвищеної щільності
упаковки структур. При цьому зростає кількість судин, фібробластів,
волокнистих утворень, макрофагів та світлих порожніх ділянок, що може
бути пов'язано з явищами лізису компонентів імплантованого ГАП гелю
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після його модифікації. В цей же час виявляються порожні ділянки
характерної глобулярної форми, що можуть відповідати залишкам ГАП гелю,
а також наявність остеокластів і остеобластів в прилеглих ділянках. Навколо
зони контакту імплантату з материнською кісткою спостерігається тісне
прилягання щільних структур з волокнистими утвореннями до введених
аутотрансплантатів і до материнської кістки, а в самих кісткових структурах
виявяються численні активні остеокласти та остеобласти.
Отримані результати про наявність візуально виявлених щільних
структур з волокнистими утвореннями при їх тісному приляганні до введеної
і материнської кістки свідчать про підвищену щільність модифікованого
імплантованого матеріалу і високий рівень адгезії використаного матеріалу, а
присутність остеокластів і остеобластів вказує на активну взаємодію
кісткової

тканини

і

введеного

матеріалу,

який

виконує

роль

екстрацелюлярного матриксу (ЕЦМ), структуроутворюючого та трофічного
фактора для кісткової тканини, на що вказують і дані літератури. При цьому
автори підкреслюють, що спільне використання хітозану і колагену сприяє
щільності новоутвореного матриксу, збільшенню міцності матеріалу, що
позитивно впливає на проліферацію і диференціювання клітин в процесі
остеогенезу.
Про високий рівень остеогенезу у тварин даної групи вже в цей період
свідчить: утворення остеоїдних вузликів в місцях розташування сполучної
фіброзної тканини і наявності структур підвищеної щільності, що характерно
для внутрішньо мембранного окостеніння кісток черепа та пластинчастих
кісток нижньої щелепи і ключиці.
З боку окістя і твердої мозкової оболонки, в прилеглих до дефекту
ділянках,

спостерігається

вакуолеподібні

утворення,

поява

новоутворених

можливо,

є

трабекул.

залишками

Виявлені

імплантату,

які

піддавалися лізису з боку регенеруючої кісткової тканини.
Через 1-1,5 міс у тварин ІІ-ої групи відзначається інтенсифікація
остеогенезу на тлі зменшення залишків імплантованого матеріалу. Особливу
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увагу привертає зростання новоутворених кісткових структур. Окрім
характерного для кісток черепа розвитку їх в області окістя і ТМО, вони
виявляються периостально на зовнішній поверхні імплантату інтермедіально
між кісткових уламків та ендоостально всередині кістки. При цьому
новостворені ділянки знаходяться в оточенні щільного імплантованого
матеріалу з ознаками лізису останнього, що додатково свідчить про його
інтерналізацію при остеогенезі.
З огляду на характерні особливості регенерації кісток черепа з боку
окістя, внутрішньої частини кісткової пластинки, а також твердої мозкової
оболонки подібне активне периостальне, ендоостальне та інтермедіальне
розростання кісткової мозолі може бути зумовлено стимулюючою дією
імплантованого матеріалу. Важливу роль при цьому може відігравати
ербісол, як стимулюючий ембріональний фактор [Николаенко та співав.,
2009].
Через 3 місяці після операції спостерігається загоєння зони дефекту з
відновленням кісткових структур, хоча при цьому, в окремих ділянках, ще не
відмічається повне відновлення, характерної для кісток черепа, пластинчастої
архітектоніки.
Найменш виражені та активні регенеративні процеси характерні для ІІІ
групи тварин. Через 2 тижні після операції вони супроводжуються
збереженням залишків введеної аутофасції у вигляді окремих ділянок
сполучної тканини та проявом в зоні дефекту кісток часткової резорбції.
Через 1-1.5 місяці спостерігається розвиток процесів реструктуризації
імплантованого аутоматеріалу, однак темп і вираженість таких процесів
істотно знижені відносно тварин дослідних груп.
Через 3 місяці для даної групи характерна наявність ділянок зрощення
імплантованої і материнської кісток поряд із заростанням дефектів
сполучною тканиною.
Проведення порівняльних кількісних досліджень з використанням як
найбільш інтегрального та вагомого, з точки зору оцінки репаративних
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процесів, показника товщини шару новоутвореної кістки в досліджуваних
групах свідчать, що через 2 тижні та 1,5 міс має місце характерний розвиток
репаративних процесів з появою новоутвореної кісткової тканини, однак
товщина шару такої кістки достовірно (р < 0,05) відрізнялася як в обох
дослідних групах, так і в порівнянні з контролем. Найбільш виражене та
статистично достовірне збільшення товщини новоутвореної кісткової
тканини спостерігалось в ІІ дослідній групі при застосуванні аутофрагментів
широкої фасції м'яза стегна і великої гомілкової кістки та ГАП гель після
модифікації хітозаном, колагеном, хондроїтином з додаванням бетагліцерофосфату та ербісолу. При цьому товщина новоутвореної кістки через
2 тижні була на 20% більше товщини в контрольній групі та через 1,5 місяці
на 70% від К2, в той же час при порівнянні показників ІІ групи дані
показники відповідно в 2 рази перевищують такі в контрольній групі як через
2 тижні, так і через 1,5 місяців.
Виявлені факти переконливо свідчать про виражену стимулюючу дію
використаного комплексу імплантаційного матеріалу на загоєння дефектів
кісток

черепа

та

найбільшу

ефективність

відновних

процесів

при

застосуванні аутофрагментів широкої фасції м'яза стегна і великої гомілкової
кістки та ГАП гелю після модифікації.
Отримані дані експериментальних досліджень вказують на те, що
введення трансплантатів аутокістки і фасції з додаванням ГАП гелю в зону
дефекту

кісток

склепіння

черепа

сприяє

закриттю

пошкодження,

попередженню або припиненню ліквореї, ініціює розвиток регенеративних
процесів та загоєння пошкодження через 3-3,5 міс, хоча і без повного
відновлення пластинчатої архітектоніки кістки. Застосування такого підходу
забезпечує формування необхідного мікрооточення для обміну речовин, що
сприяє васкуляризації тканин, позитивно впливає на обмін кальцію і
остеогенез.

Результати

досліджень

виявляють

також

особливості

репаративних процесів в кістках черепа, які залежать від характеру контакту
імплантату з материнською кісткою. При щільному контакті відбувається
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регенерація кісткової тканини, а при недостатньому – формування рубцевої
сполучної тканини без остеогенезу.
Проведення модифікації ГАП гелю значно покращує мікрооточення
ауто трансплантатів фасції та кістки, сприяє підвищенню щільності та
міцності закриття дефекту, прискоренню процесів регенерації кісткової
тканини та в кінцевому результаті – профілактиці та лікуванню ліквореї. Це
можливо завдяки хітозану, який може забезпечити структурну підтримку та
трофічну функцію, а також сполукам, необхідним для росту кісткової
тканини, включаючи колаген, хондроїтин, доступний фосфат, кальцій зі
включенням

відомого

індуктора

остеогенезу

бета-гліцерофосфату

та

стимулятора ербісолу.
Проведені експериментальні дослідження є доклінічними та можуть
бути рекомендовані для організації клінічних випробовувань.
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ВИСНОВКИ
У дисертації наведено обґрунтування та вирішення актуального
науково-практичного завдання – підвищення ефективності ендоназального
хірургічного лікування пацієнтів з назальною ліквореєю шляхом розробки
методики пластики лікворної фістули в залежності від розмірів кісткового
дефекту та попередження рецидиву ліквореї.
1.

Назальна лікворея незалежно від етіології, частіше зустрічається

у жінок 40-60 років, з індексом маси тіла понад 25 кг / м2 (86,66% хворих).
2.

Розвиток

гнійно-запальних

ускладнень

–

менінгіту,

менінгоенцефаліту, безпосередньо залежить від тривалості ліквореї.
3.

Для визначення локалізації лікворної фістули, використання

мультиспіральной комп'ютерної томографії дозволяє встановити локалізацію
фістули тільки в 53,57% випадків, а при виконанні магнітно-резонансної
цистернографії локалізація фістули визначається в 100% випадків.
4.

Достовірним

діагностичним

методом

підтвердження

або

уточнення фістулотопіки при лабораторно підтвердженому діагнозі назальної
ліквореї

є

магнітно-резонансна

цистернографія

в

комбінації

з

мультиспіральною комп'ютерною томографією.
5.

Запропонована нами методика пластики з використанням

аутожирової тканини при застосуванні ендоскопічного ендоназального
доступу дозволяє знизити кількість рецидивів назальної ліквореї до 5,0% в
порівнянні з 19,23% рецидивів при виконанні пластики з використанням
клаптя слизової оболонки з порожнини носа.
6.

Запропонована нами методика пластики лікворної фістули з

розмірами кісткового дефекту менше 0,6 см дозволяє повністю зберегти
архітектоніку порожнини носа, тим самим достовірно знизити кількість
випадків з наявністю порушення нюху, транспортної функції миготливого
епітелію порожнини носа в порівнянні з методикою використання клаптя
слизової оболонки з порожнини носа (р <0,05).
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7.

Запропонована нами методика пластики дефектів основи черепа

більше 0,6 см, які супроводжуються назальною ліквореєю, достовірно
дозволяє знизити рецидив ліквореї в достовірно більшій кількості випадків,
ніж при використанні загальноприйнятої методики пластики (р <0,05).
8.

Використання запропонованої нами методики пластики лікворної

фістули при розмірах кісткового дефекту більше 0,6 см достовірно не
впливає на стан слизової оболонки порожнини носа, носового дихання та
нюхової функції в порівнянні з загальноприйнятими методиками пластики.
9.

Проведені в експерименті на щурах макро- і мікроскопічні

дослідження свідчать про те, що введення аутотрансплантатів фасції і кістки
з додаванням ГАП гелю в зону дефекту забезпечує закриття дефекту та
позитивно впливає на перебіг репаративних процесів та остеогенезу з появою
новоутвореної кістки впродовж терміну дослідження (1,5 місяці) та загоєнню
дефекту до 3-х місяців, хоча і без повного відновлення пластинчастої
кісткової структури.
10.

Проведення кількісних вивчень показників товщини кісткової

мозолі досліджуваних груп виявило найбільш виражену стимуляцію
остеосинтезу та закриття дефекту при застосуванні ГАП гелю після
модифікації. При цьому товщина новоутвореної кістки при додаванні лише
ГАП гелю через 2 тижні на 20% більше товщини в контрольній групі та через
1,5 місяців - на 70% від контрольної групи, в той же час при порівнянні даних
ІІ групи після застосування модифікованого ГАП гелю дані показники
достовірно перевищують такі в контрольній групі як через 0,5, так і 1,5 та 3,5
місяці (р <0,05).
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Для підтвердження наявності ліквору в виділеннях з порожнини носа
необхідно досліджувати носовий секрет на наявність глюкози, а при
позитивній відповіді – використовувати променеві методи діагностики для
визначення локалізації фістули.
2.

Використання

магнітно-резонансної

цистернографії

дозволяє

верифікувати наявність лікворної фістули навіть при дефектах основи черепа.
Доцільно

виконувати

магнітно-резонансну

цистернографію,

а

не

мультиспіральну комп'ютерну цистернографію для верифікації розташування
лікворної фістули.
3. Розроблена методика пластики лікворної фістули з використанням
аутожирової тканини і розташуванням її в два шари, технічно більш проста у
виконанні, ніж загальноприйнята методика з використанням клаптів слизової
оболонки з порожнини носа. Виконання цієї методики дозволяє швидко і
герметично

провести

реконструкцію

дефекту

основи

черепа,

що

супроводжується ліквореєю.
4. Запропонована нами методика пластики виключає порушення
архітектоніки

порожнини

носа,

що

сприяє

ранньому

відновленню

фізіологічних функцій порожнини носа, таких як стан слизової оболонки,
нюхова функція.
5. Метод фіксації фрагмента широкої фасції стегна інтракраніально
аутокісткою перешкоджає зсуву трансплантата і розвитку рецидиву ліквореї.
6.

Отримані дані свідчать про перспективність застосування ГАП

гелю для закриття дефекту твердої мозкової оболонки і кісток черепа та
вказують на більш виражену ефективність його застосування після
модифікації і мають важливе значення для вдосконалення реконструктивновідновних хірургічних втручань.
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