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Ендоскопічна трансназальна резекція менінгіом передньої черепної ямки 
Enrico de Divitiis, M.D., Felice Esposito, M.D., Ph.D., доктор філософії, Paolo Cappabianca, M.D., 
Luigi M. Cavallo, M.D., Ph.D., Oreste de Divitiis, M.D., та Isabella Esposito, М.D.
Кафедра неврологічних наук, відділ нейрохірургії Неаполітанського університету Федеріко ІІ, Неаполь, Італія

Об’єкт. Розширені трансназальні доступи, які 
лише нещодавно стали суттєвим досягненням хірургії 
вентральної черепної ямки, створюють відмінний се-
рединний доступ та візуалізацію передньої черепної 
ямки, що можливо було раніше досягти тільки шляхом 
транскраніального доступу. Розширені трансназальні 
доступи дозволяють ранню декомпресію оптичних ка-
налів, нівелюють необхідність ретракції мозку та змен-
шують нейроваскулярні маніпуляції.        

Методи. Між 2004 та 2007 рр. 11 послідовним па-
цієнтам була виконана трансназальна резекція менін-
гіом передньої краніальної ямки - 4 з них становили 
менінгіоми нюхової западини (МНЗ), 7 – менінгіоми бу-
горка турецького сідла (МБС). Були переглянуті симп-
томи захворювання, дані нейровізуалізації, вік на час 
виконання хірургії та стать. Досліджувалися розміри, 
поширення пухлин та вираховувалися передньо-за-
дні, вертикальні та горизонтальні діаметри на основі 
МРТ-зображень. Вивчено медичні записи, хірургічні 
ускладнення та результати лікування.

Результати. Тотальне видалення утворів було до-
сягнуто  у 10 пацієнтів (91%), у 1-го пацієнта з МБС 
можливим було виконання видалення, близького до 
тотального (>90%). У 4-х пацієнтів доопераційний 
дефект зору регресував, тоді як у 3-х пацієнтів спо-
стерігалося тимчасове погіршення зору, яке повністю 
відновилося за декілька днів. У 3-х пацієнтів (у 2-х 
з МБС та у 1–го з МНЗ спостерігалася післяопера-
ційна лікворея, яка потребувала додаткового ендо-
скопічного втручання із закриттям дефекту. В іншо-
го пацієнта (випадок МБС) розвинувся тимчасовий 
нецукровий діабет. Операційний час коливався від 6 
до 10 год. – при МНЗ та від 4 до 9 год. – при МБС. 
Середня тривалість перебування пацієнта в лікарні 
становила 13,5 та 10 днів при МНЗ та МБС відповідно. 
У 6-ти пацієнтів (у 3 – з МНЗ та у 3 – з МБС) викону-
валися переливання крові. Смерть пацієнта, пов’яза-
на з хірургічним втручанням, була в 1 випадку (па-
цієнт з МБС), коли пухлина була тотально видалена.
     Висновки. Ця техніка дозволяє мінімальний інвазив-
ний шлях до серединних структур передньої черепної 
ямки, що дає можливість хірургу уникнути ретракції 
мозку та зменшити маніпуляції з крупними судинами 
та оптичним апаратом, таким чином пришвидшуючи 
післяопераційне відновлення та покращуючи резуль-
тати лікування. Необхідні подальші серії випадків для 
розробки показів використання, особливо у зв’язку з 
потенційним ризиком ліквореї. Інші дослідження та 
триваліші післяопераційні спостереження необхідні 
для впевненості у перевагах цієї техніки.    

Ключові слова: ендоскопія, розширений транс-
назальний доступ, менінгіома, нюхова ямка, основа 
черепа, бугорок турецького сідла.

Розширений трансназальний доступ може розціню-
ватись як одне з останніх хірургічних досягнень у про-
цедурах, що залучають передню черепну ямку (ПЧЯ). 
Останній є модифікацією стандартного доступу, який 
традиційно виконувався до селярної ділянки, цей до-
ступ дозволяє шляхом додаткової резекції кісткових 
структур основи черепа досягти кількох серединних 
ділянок від фронтального синусу (crista galli) до кра-
ніо-вертебрального сполучення. На відміну від тран-
скраніальних хірургічних доступів1,2,10,19,21,37–39,41–44,46,48, 
для видалення супраселярних мас ця техніка робить 
можливим прямий доступ, що дає можливість відмін-
ної візуалізації серединних структур ПЧЯ, нівелюючи 
ретракцію мозку та зменшуючи нейроваскулярні мані-
пуляції11,15,17,23–25,30,31,33. Враховуючи стратегічне розмі-
щення основної пазухи при використанні цієї техніки, 
ПЧЯ може бути експонована проходячи через цю по-
рожнину, яка заповнена повітрям залежно від ступеня 
її пневматизації. Такий шлях, попереджаючи ретрак-
цію мозку, зменшує ризики його травмування та доз-
воляє досягти ранньої декомпресії оптичних каналів, 
що у свою чергу приводить до покращення резуль-
татів лікування щодо зору. Використання ендоскопу 
при такому доступі набуло популярності в зв’язку з 
можливістю бокового огляду, що дає більш панорам-
не зображення, ніж те, якого можна досягти при ви-
користанні операційного мікроскопа12. Таким чином, 
трансназальний доступ, який раніше використову-
вався лише для доступу до селярних і\або інтрасу-
праселярних субдіафрагмальних утворів, сьогодні 
використовується навіть частіше для утворень, серед 
яких менінгіоми, розміщені за межами турецького сід-
ла. Метою дослідження було проаналізувати клінічні 
результати лікування у серії пацієнтів, у яких спосте-
рігалася менінгіома ПЧЯ та які лікувалися шляхом ви-
користання трансназального доступу. Індивідуальні 
переваги та обмеження цієї дедалі більше стандарти-
зованої техніки обговорюються в цій статті.   

Методи
Між 2004 та 2007 рр. 11 послідовним пацієнтам 

була виконана трансназальна резекція менінгіом пе-
редньої краніальної ямки, 4 з них становили МНЗ та 
7 –  МБС. Оперативні втручання виконувалися у відді-
ленні нейрохірургії університету імені Федеріко ІІ міста 
Неаполя (табл. 1). Цей доступ почав використовувати-
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ся після досягнення досвіду в більш ніж 500 випадках 
пацієнтів з утворами селярної ділянки, особливо адено-
мами гіпофіза, при яких використовувався стандартний 
транссфеноїдальний доступ. Були переглянуті симп-
томи захворювання, дані нейровізуалізації, вік на час 
виконання хірургії та стать. Досліджувалися розміри, 
поширення пухлин та вираховувалися передньо-за-
дні, вертикальні та горизонтальні діаметри на основі 
МРТ-зображень. Вивчено медичні записи, хірургічні 
ускладнення та результати лікування.  На 4-й після-
операційний день пацієнтам виконувалося ендоскопіч-
не дослідження назальної ямки після ін’єкції локального 
анестетика для контролю позиції трансплантанта. Усім 
пацієнтам виконано МРТ-обстеження на 1.5 T апараті 
через 3 місяці після виконання оперативного втручан-
ня, при якому використовувалися високороздільні та 
тонкозрізові зображення ділянки із захопленням пух-
лини. Письмову згоду було взято у всіх пацієнтів, також 
вони були проінформовані про можливість краніотомії 
через ускладнення при виконанні трансназальних до-
ступів. У жодному випадку не було виконано конверсії 
ендоскопічного в транскраніальний доступ. Скарги, що  
вели до виконання обстежень, були порушення зору у 
випадках МБС; зміни особистості й психіатричні симп-
томи –  у пацієнтів з МНЗ. Аносмія спостерігалася у всіх 
пацієнтів з симптомною МНЗ, але лише в 1-го вела до 
постановки діагнозу. В одному випадку пухлина була 
асимптомною і виявлена на КТ, яка виконувалась у 
зв’язку з легкою черепно-мозковою травмою.  

Хірургічна процедура
Як описано в інших джерелах13,14, прямий транс-

назальний доступ виконувався шляхом використання 
жорсткого прямого ендоскопа 0° як єдиного візуалі-
зуючого засобу без використання назальних дзеркал. 
Кутові ендоскопи (кут 30–45°) використовувалися для 
підтвердження тотальності резекції, що дозволяло ві-
зуалізацію у всіх напрямках операційного поля, на від-

міну від стандартної техніки, при якій ендоскоп приєд-
нується до тримача, що дозволяє хірургу маніпулювати 
бімануально одному. При трансназальних доступах ми 
віддаємо перевагу колабораційній хірургії, при якій 
2 хірурги працюють через 2 носових ходи з 2-ма або 
3-ма інструментами плюс з ендоскопом, який почер-
гово утримується одним з хірургів, оскільки потрібний 
постійний рух для візуалізації різних кутів під час всієї 
процедури для досягнення відчуття глибини доступу. 
Kassam та його команда з Пітсбурга27-29 забезпечили 
нас гайдлайнами для виконання розширеного ендоско-
пічного трансназального доступу при лікуванні утворів 
основи черепної ямки та систематизували хірургічну 
стратегію вздовж коронарної та сагітальних площин 
відповідно до строгих анатомічних принципів. 

Основний модуль
Перший крок хірургічної процедури може вважа-

тися загальним знаменником при всіх розширених до-
ступах. 

 На відміну від стандартного транссфеноїдально-
го доступу, ціленаправленого на селярну ділянку, 
цей розширений доступ потребує деяких модифіка-
цій, спрямованих на збільшення робочого простору 
та маневреності інструментів у хірургічному коридорі. 
Створення такого широкого коридору потребує таких 
кроків: 1) середня турбінектомія, або видалення се-
редньої носової раковини на одній стороні (мукопе-
ріост носової раковини  зберігається для виконання 
реконструкції після доступу); 2) латералізація або 
видалення (у випадку транскрібріфорного доступу) 
контрлатеральної носової раковини; 3) видалення за-
дньої частини назальної перегородки; 4) розширена 
передня сфеноїдотомія (arteria sfenopalatina повинна 
бути наперед збережена з метою створення васкуля-
ризованого назального слизового клаптя для вико-
нання реконструкції та для попередження ускладнен-
ня у вигляді відстрочених епістаксисів).

ТАБЛИЦЯ 1.  Підсумок клінічних даних пацієнтів з менінгіомами передньої черепної ямки*

Вип. 
Ном.

Вік (рр).
Стать.

Локаліз. 
пухлини Розмір пухлини (см) Доопер. зір Інші симптоми

1 65, F OG 2.4 × 2 × 3 Нормальний гол. біль
2 35, M. OG 4.8 × 0.8 × 6. спр амавроз; зл 1/60 с-м Фостера- Кеннеді,

псих. розлади
3 44, F OG 3.5 × 3.4 × 3.8 Нормальний епілепсія, псих.розлади
4 53, F OG 3 × 2.8 × 2.6 Нормальний білат. гіпосмія
5 51, F TS 2.4 × 2.7 × 2.4 пр скрон геміанопсія відсутні

ГЗ: сп 1/30; зл 2/10
6 71, F TS 1.4 × 1.8 × 1.3 Нормальний гол. біль
7 47, F TS 2.5 × 2.4 × 2.3 пр скрон геміанопсія гол. біль

ГЗ: зл 1/60
8 47, M TS 2.7 × 2.7 × 2.1 бітемп геміанопсія ГЗ: сп 2/10 відсутні
9 58, M TS 3.2 × 2.6 × 2.9 бітемп геміанопсія відсутні

ГЗ: сп 4/10; зл 2/10
10 57, M TS 1.8 × 1.6 × 1.9 ГЗ: сп 6/10; зл 7/10 відсутні
11 80, F TS 2.8 × 2.6 × 3 лів скрон геміанопсія; відсутні

ГЗ: спр амавроз; зл 1/10

*OG = нюхова западина; TS = бугорок трецького сідла.
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Після відкриття порожнини основної пазухи се-
рія кісткових орієнтирів може бути ідентифікована на 
структурах задньої стінки: селярний виступ по центру, 
сфеноїдальна площадка над нею і клівальне вдавлен-
ня внизу; латерально від турецького сідла виступи 
інтракавернозних сонних артерій та більш доверху 
оптичні нерви; між ними оптико-каротидні виїмки, 
сформовані пневматизацією оптичної стійки пере-
днього клиновидного відростка (рис. 1).

Специфічний модуль 
Після досягнення широкого робочого простору, 

для розміщення та маневреності інструментів вико-
ристовуються два різні доступи до ПЧЯ через різні ло-
калізації МНЗ та МБС. 

   
Черезбугорковий/черезплощадковий доступ 
Черезбугорковий/черезплощадковий до-

ступ7,8,13,28,47 використовується для видалення МБС. 
Видалення кісткових структур починається з резекції 
верхньої половини турецького сідла для візуалізації 
верхнього інтеркавернозного синуса. 

Виконується видалення бугорка турецького сідла 
шляхом делікатної дисекції від ТМО та після попе-
реднього звільнення його медіальних аспектів (у ді-
лянці обох оптикокаротидних виїмок) та від задньої 
частини площадки основної кістки. Подальше вида-
лення кісткових структур продовжується через буго-
рок турецького сідла в напрямі площадки основної 
кістки, таким чином намагаючись досягти супраселяр-
них цистерн. Використовуються кусачки Kerrison для 
повного видалення кістки від площадки до рівня сер-
повидної зв’язки та обох задніх етмоїдальних артерій. 
Ці орієнтири зазвичай вказують передню межу остео-
дурального доступу.

Границями доступу є такі структури: спереду –  
площадка основної кістки до рівня задніх етмоїдаль-

них артерій, позаду –  верхня половина турецького 
сідла та латерально медіальні аспекти оптико-каро-
тидних впадин (рис.2).

 
Транскрібріформний доступ
Транскрібріформний доступ7,8,28,47 використовуєть-

ся для видалення МНЗ. Після проведення передньої 
сфеноїдотомії виконується кісткова резекція в ділянці 
основи черепа ПЧЯ, що продовжує попередній доступ 
більш рострально через ділянку передніх та задніх  
етмоїдальних артерій до задньої стінки фронтальних 
синусів. Відкриваються пухир та клітини решітчастої 
кістки (bulla та cellulae ethmoidales) з метою експозиції 
орбітальної пластинки латерально, дно ПЧЯ доверху 
та верхня половина задніх відділів назальної прего-
родки посередині. Остання структура видаляється для 
того, щоб домогтися більш широкого доступу до кон-

Рис. 1. Анатомічне фото, що вказує орієнтири задньої стінки 
основної пазухи. Зірочка позначає бугорок турецького 
сідла. C = clivus; ICA = внутрішня сонна артерія; OCR = 
оптикокаротидна западина; ON = оптичний нерв; S = 

турецьке сідло; SP = площадка основної кістки.

Рис. 2. Сагітальне анатомічне фото. Пунктирна лінія вказує 
межі кісткової резекції для доступу до менінгіоми турецького 

сідла, зірочка позначає задню етмоїдальну артерію, 
вертикальна пунктирна лінія вказує передню межу доступу.

Рис. 3. Сагітальне анатомічне фото. Пунктирна лінія вказує 
межі кісткової резекції для доступу до менінгіоми нюхової 
впадини, зірочка позначає задню етмоїдальну артерію, 
вертикальна пунктирна лінія вказує задню межу доступу.
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трлатеральної основи черепа; таким чином, ця ділян-
ка поділена на дві частини перпендикулярною плас-
тиною решітчастої кістки. І наостанок, верхня частина 
орбітальної пластини (медіальна орбітальна стінка) 
видаляється, таким чином дозволяючи експозицію 
медіальних аспектів орбіт, передньої та задньої етмо-
їдальних артерій, які коагулюються для деваскуляри-
зації пухлин. Важливо уникати тракцій і/або пошко-
дження цих артерій близько до орбітального отвору, 
де вони виходять з орбіт, особливо у випадку пнев-
матизованої етмоїдальної кістки, у місці розходження 
артерій. Інтраорбітальна ретракція може спричинити 
гематому або проптоз. 

Границями цього доступу є: спереду –  задня стінка 
фронтальних синусів; латерально медіальні стінки двох 
орбіт; позаду –  передня частина площадки основної 
кістки на рівні задніх етмоїдальних артерій. Ці артерії 
являють собою межу між площадкою основної кістки та 
дірчастою пластинкою (lamina cribrosa) (рис.3). 

Під час цих 2-х доступів резекція кісток може бути 
подовжена при потребі у випадках анатомічних осо-
бливостей пухлин лише вздовж сагітальної площини, 
оскільки подальше латеральне поширення обмежено 
анатомічними структурами, такими, як оптико-каротид-
на впадина – при МБС та медіальними стінками орбіт – 
при МНВ. Деякі випадки латерально розміщених МНВ 
потребують унілатеральних остеодуральних доступів. 

Після кісткової резекції, адаптованої до специ-
фічної анатомії пухлин, виконується доступ до осно-
ви об’ємного утвору з метою його деваскуляризації. 
Пухлина зменшується в розмірі, виконується відсепа-
рування навколишньої арахноїдальної оболонки від 
капсули пухлини. У випадку кровотечі видимі дже-
рела коагулюються або обережно тампонуються ге-
мостатичним чи ватним матеріалом. Після звільнення 

пухлини від спайок та навколишніх зрощень капсула 
обережно відділяється від навколишніх структур та 
видаляється частинами або одним блоком. Після ви-
далення необхідно дослідити та промити операційне 
поле, візуалізувати локальну анатомію. Надалі в опе-
раційне поле ін’єктується фібриновий клей, з метою 
протекції інтрадуральних структур, попередження ри-
зику перенаповнення та для кращої інтерпретації піс-
ляопераційних МРТ-зображень.  

Хірургічне закриття
На завершення процедури реконструкція остеоду-

рального дефекту повинна бути адаптована відповідно 
до форми остеодурального доступа з ціллю досягнен-
ня водонепроникного закриття. Передня черепна ямка 
закривається багатошарово з колагеновою губкою 
(Duragen, Integra LifeSciences Corp., або Tissufl eece, 
Baxter Bioscience), замінником ТМО (Tutoplast, Tutogen 
Medical, GmbH), резорбуючим щільним матеріалом 
(Lactosorb, Lorenz Surgical) та фібриногенним герме-
тиком (Tisseel, Baxter Biosciences). Ми використовує-
мо маневр Valsalva для тестування можливої ліквореї; 
якщо заповнення не зупиняє лікворею, сфеноїдальний 
синус облітерується Oxycel і додатково роздутим кате-
тером Фолея, який вставляється через один носовий 
хід для утримання реконструкції. Підготовка васкуля-
ризованого слизового клаптя на ніжці, який береться 
з назальної перегородки для стимулювання заживан-
ня трансплантату, являє собою нову реконструктивну 
техніку і використовувалася у 3-х останніх випадках22. 

Тампонування носових ходів не виконується.

Результати
Результати, яких ми досягли при лікуванні 11-ти 

пацієнтів з менінгіомою ПЧЯ, підсумовані в табл. 2.   

ТАБЛИЦЯ 2  Результати лікування пацієнтів з менінгіомами передньої черепної ямки*

Вип. 
ном.

Локал 
пухл.

Гістол. Закл.
(ВОЗ ступінь)

Видал. 
пухл.

Гемо-
трансф.

Трив.
опер.

Люмб. 
дренаж

Постоп. 
перебув. 

(дні)
Постоп. 

 зір Ускладн. 
Спост. 
термін. 
(міс.)

1 OG псаммоматозна (I) тотал. ні 6 ні 7 нормальн. не було 12

2 OG перехідна (I) тотал. так 10 +            
11 † ні 32 без змін лікворея 8

3 OG синцитіальна (I) тотал. так 10 ні 10 нормальн. не було 10

4 OG перехідна (I) тотал. так 8 ні 5 нормальн. не було 9

5 TS фібробластична (I) тотал. ні 4.5 ні 10 з покр. не було 51

6 TS перехідна (I) тотал. ні 6 ні 10 нормальн. не було 32

7 TS атипова (II) тотал. ні 7  ні 7 з покр. сп.; 
з погірш. зл. тимчас. НД 25

8 TS перехідна (I) тотал. так 9 ні 5 з покр. не було 24

9 TS атипова (II) тотал. так 6    ні§ 21 без змін
лікворея,
інтравент 
кровови-
лив, смерть

0.75
(смерть)

10 TS перехідна (I) бл. тотал. 
(>90%) ні 7    ні§ 9 з покр. лікворея 20

11 TS фібробластична (I) тотал. так 8 ні 8 без змін не було 15

* НД = нецукровий діабет.
† Була виконана двоетапна операція.
§ Люмбальний дренаж встановлювався тільки у випадку ліквореї.
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За більш ніж 28-місячний період 11 пацієнтам (4 
чоловікам та 7 жінкам; середній вік 56,1 року, межі 
44–80 років) виконано розширений ендоскопічний 
транссфеноїдальний доступ для лікування МБС (7 ви-
падків) та МНЗ (4 випадки). Тотальне видалення утво-
рень було досягнуто в 10 пацієнтів (91%), в 1 пацієнта 
з МБС можливим лише було видалення, близьке до то-
тального (>90%), у зв’язку з тим, що частина пухлини 
поширювалася всередину суперолатерального відділу 
правого оптичного каналу. У 4-х пацієнтів доопера-
ційний дефект зору регресував, тоді як у 3-х пацієнтів 
спостерігалося тимчасове погіршення зору, який пов-
ністю відновився за кілька днів. У 3-х пацієнтів (у 2-х 
з МБС та у 1-го з МНЗ) спостерігалася післяопераційна 
лікворея, яка потребувала додаткового ендоскопічно-
го втручання із закриттям дефекту. В іншого пацієнта 
(випадок МБС) розвився тимчасовий нецукровий ді-
абет, який потребував замісної терапії та регресував 
протягом декількох тижнів. Усі пацієнти повернулися 
до доопераційних рівнів соціальної та професійної ак-
тивності. Операційний час коливався від 6 до 10 год. 
при МНЗ (в 1 випадку МНЗ великих розмірів викону-
валося 2-х етапне оперативне втручання) та від 4 до 
9 год. – при МБС. Середня тривалість перебування па-
цієнта в лікарні становила 13,5 та 10 днів при МНЗ та 
МБС відповідно. У 6-ти пацієнтів (у 3-х з МНЗ та у 3-х 
з МБС) виконувалися переливання крові. Смерть па-
цієнта, пов’язана з хірургічним втручанням, була в 1 
випадку (пацієнт з МБС), коли пухлина була тотально 
видалена; пацієнт помер 3 тижні потому від неочіку-
ваного інтравентрикулярного крововиливу14. Терміни 
спостереження коливалися від 8 до 12 місяців у МН-
З-групі та від 3-х тижнів до 51 місяця у МБС-групі (1 
пацієнт з МБС помер через 3 тижні після операції). 

Обговорення
Метою трансназальних ендоскопічних доступів до 

менінгіом ПЧЯ є видалення максимально можливо-
го об’єму утвору, попередження ретракції головного 
мозку та мінімізація маніпуляцій з нейроваскулярни-
ми структурами. При розгляді можливості виконання 
цього новітнього доступу результати та попередження 

ускладнень повинні бути подібними до тих, які спосте-
рігаються при транскраніальних доступах. Менінгіоми, 
які поширюються в супраселярну ділянку, презенту-
ють окремий перелік складностей з клінічної та хірур-
гічної точки зору. Вони включають: 1) різний розмір 
пухлини (МНЗ більші, ніж МБС); 2) різні хірургічні 
доступи; 3) дисекцію різних структур, які залучені в 
пухлинний процес. Стани, які пов’язані з пухлиною та 
можуть репрезентувати потенційні обмеження, вклю-
чають: 1) розміри пухлини; 2) ексцентричну форму; 
3) охоплення основних судин; 4) поширення пухлини 
всередину оптичного каналу(-ів) і/або кавернозного 
синусу; 5) велике латеральне прикріплення до ТМО. 
Сагітальна площина пухлини не репрезентує хірургіч-
ну проблему, оскільки резекція кістки може бути роз-
ширена вздовж даної осі без жодних обмежень, тоді як 
горизонтальна площина несе в собі критичні моменти. 
І справді, під час черезбугоркового доступу кісткова 
резекція за межі медіальних аспектів оптико-каро-
тидних впадин є ризикованою в плані пошкодження 
оптичних нервів і/або каротидних артерій, тоді як під 
час транскрібріформного доступу намагання розшири-
ти хірургічне поле за межі медіальних стінок орбіти 
несе в собі ризики входження в орбіти (рис. 4).

Враховуючи те, що лише окремі патологічні утвори 
можуть розглядатися для цього доступу, дооперацій-
не вивчення даних нейровізуалізацій, що забезпечує 
важливою інформацією щодо особливостей пухлини 
та дає дані щодо відносних відстаней між хірургічними 
орієнтирами16, має суттєвий вплив на вибір найкращо-
го хірургічного підходу. У  більшості пацієнтів тоталь-
не видалення може бути поєднане з низьким рівнем 
летальності та задовільним відновленням неврологіч-
них функцій. Хоча в деяких пацієнтів, у яких тотальне 
видалення має певні ризики (пов’язані з віком, загаль-
ними медичними станами та інше), окрема частина 
пухлини може бути залишена з метою подальшого ра-
діохірургічного лікування або обранням вичікувальної 
тактики з проведенням періодичних МРТ-обстежень. 

Нещодавно в літературі з’явилося кілька публіка-
цій, у яких автори описують власний досвід викори-
стання трансназального доступу до супраселярних 

Рис. 4. Контрастно підсилені доопераційні сагітальні (а) та коронарні (b) 
МРТ-зображення  випадку менінгіоми нюхової впадини.
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менінгіом11,15,17,23-25,30,31,33. Також опубліковано кілька 
оглядових статей з обговоренням ролі трансназаль-
них доступів порівняно з транскраніальними15,20,32. 
Дискусія щодо доцільності використання цих доступів 
залежить від особливостей самої пухлини та її взаємо-
відносин з основними нейроваскулярними структура-
ми. Трансназальна техніка може застосовуватися й у 
випадках, коли ці структури залучені в патологічний 
процес47, проте така агресивна техніка може не при-
вести до оптимальних результатів. 

Видалення пухлини   
Можливість тотального видалення пухлини має 

суттєву кореляцію з розміром та формою об’ємного 
утвору, охопленням судинних структур, поширен-
ням в оптичний канал та величиною прикріплення 
до основи черепа. Ступінь видалення оцінювався на 
основі інтраопераційних вражень хірурга та на осно-
ві МРТ-критеріїв. Тотальне видалення було досягну-
то у 10 пацієнтів, тоді як в одному випадку МБС було 
здійснено видалення, близьке до тотального, у зв’яз-
ку з тим, що один з відростків пухлини поширювався 
всередину суперолатеральної частини оптичного ка-
налу. У 1-му випадку МНЗ великих розмірів тотальне 
видалення було досягнуто шляхом двоетапної опе-
рації (перша тривала 12 годин; друга через тиждень 
– 13 годин). Наші короткотермінові результати схожі 
на опубліковані іншими авторами, що мають досвід 
розширених транссфеноїдальних доступів.  Фактично 
проблема продовженого росту  або  рецидиву  зали-
шається  й надалі   важливим предметом обговорення 
і не може бути адекватно вивченою без тривалих спо-
стережень. Навіть  у ймовірно вилікуваних  пацієнтів  
рецидив може статися  через багато років. 

Огляд статей, присвячених оперативному лікуван-
ню транскраніальним доступом, показує, що відсоток 
пацієнтів, яким здійснено тотальне видалення, варіює 
між 50 та 100% – при МНЗ та від 76 до 100% – при 
МБС. Найбільш частою цитованою причиною неповно-
го видалення було залучення в процес великої судини.

Результати лікування щодо функції зору
Враховуючи те, що основним клінічним симптомом 

є зміни гостроти зору, покращення і/ або збереження 
функції зорової функції є пріоритетним при цій хірургії. 
Усі пацієнти з МБС в цій серії на доопераційному етапі 
мали проблеми з гостротою зору, тоді як жодний пацієнт 
з МНЗ вищеназваних скарг не пред’являв. Зорова функ-
ція досліджувалася до та після операції, остання покра-
щилась у 5 та залишилася незмінною у 2 із 7-ми пацієнтів 
з  МБС, у жодного пацієнта не спостерігалося післяопе-
раційного погіршення зору, таким чином,  ці показники 
відповідають результатам, опублікованим у  літературі 
11,15,17 23-25,30,31,33. Огляд більшості репрезентативних тран-
скраніальних серій вказує на високі рівні післяоперацій-
ного покращення зорової функції (60%) та відповідність 
зорової функції доопераційному рівню (30%); але навпа-
ки, в загальному 13% мали післяопераційне погіршення 
зору1,2,10,19,21,37-39,41-46,48. Вenjamin та Russell3 у своїх дослі-

дженнях описують погіршення зору в 19% їхніх пацієнтів. 
Goel et al.21 повідомляють про грубе погіршення зору в 14 
з 70 МБС. Nakamura et al.38 вказують на зниження зору в 
9.7%  пацієнтів з пухлинами менше 30 мм та у 16% з но-
воутворами більше 30 мм. Згідно з Fahlbusch and Schott19 
та Raco et al.44, розміри пухлини є важливим фактором, 
який впливає на постопераційну гостроту зору; пацієнти 
з пухлинами менше 30 мм мають кращі показники гостро-
ти зору порівняно з тими пацієнтами, у яких розмір ново-
утворення більше 30 мм. 

Вищі рівні постопераційного порушення зору піс-
ля транскраніальних доступів спостерігаються навіть 
незважаючи на широке відкриття оптичного каналу 
та дурального  футляру, яке рішуче рекомендується 
у зв›язку з тим, що це дозволяє оптичному нерву кра-
ще толерувати хірургічні маніпуляції,  які виконуються  
інтра-  чи екстрадурально  на початку чи на пізніх ета-
пах втручання35,40. Погіршення гостоти зору може бути 
обумовлене прямою хірургічною травмою або наслід-
ком порушення судинного кровопостачання  оптично-
го апарату через невірне інтраопераційне трактуван-
ня та плутання цих судин з тими, що кровопостачають 
пухлину. Порівняно з транскраніальною серією, ниж-
чий рівень післяопераційного погіршення зору після 
трансназальних доступів пояснюється вибором більш 
сприятливої популяції пацієнтів, меншими маніпуляці-
ями з оптичним апаратом, який може бути зазвичай 
здавлений, розтягнутий та перекручений пухлиною 
у зоні серпоподібної зв’язки. Трансназальний доступ 
дозволяє раннє виділення основи пухлини, виконання 
її деваскуляризації та зменшення в розмірі, забезпе-
чує прямий огляд інферомедіальної поверхні оптичних 
каналів, дозволяючи таким чином швидку декомпре-
сію візуального апарату. Більш безпечну екстраарах-
ноїдальну резекцію дозволяють виконувати особливі 
анатомічні співвідношення між пухлиною та навколи-
шніми нейроваскулярними структурами, а саме її ріст 
в субдуральному просторі та локалізацію назовні від 
павутинної оболонки, яка разом з ліквором у базаль-
них цистернах створює протективний відмежований 
простір між менінгіомою та зазначеними структурами, 
виступаючи в ролі бар’єру, який попереджає піальну 
інвазію. Звичайно, тотальність видалення пухлини, 
відновлення гостроти зору та наявність ліквореї є пер-
винними  при оцінці результатів  лікування та успіху 
цієї техніки, вторинними виходами є важливі детер-
мінанти якості хірургії: термін перебування в лікарні, 
тривалість самого оперативного втручання, пов›язані 
з хірургією рівні летальності та захворюваності. Тер-
мін перебування, тривалість операції та крововтрата 
були нижчими в трансназальній, ніж у транскраніаль-
ній  групі32, в той час як тривалість операції в нашій 
серії була значно довшою. Можливо це зв›язано з тим, 
що одному пацієнту з МНЗ виконано двоетапне опе-
ративне втручання із загальною тривалістю близько 
21 години.

Було продемонстровано, що при трансназальному 
доступі спостерігається зменшення післяопераційної 
летальності, зниження рівня геморагічних усклад-
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нень, травми паренхіми мозку та частоти  судом. Хоча 
рівень післяопераційної ліквореї  є вищим у цій групі15.    

Післяопераційна нюхова функція не повернулася 
до норми у жодного з пацієнтів з втратою нюху до опе-
рації. У випадках пухлин невеликих розмірів є мож-
ливим збереження хоча б одного з нюхових нервів, 
які дислоковані латерально на поверхні пухлини. У 
випадках великих пухлин нерви настільки близькі до 
пухлини та поширюються на поверхні капсули менін-
гіоми, що вони не можуть бути збережені як під час 
транскраніальної, так і трансназальної хірургії. 

Реконструкція
Щодо ліквореї,  операційні обставини під час роз-

ширених доступів більш складні, ніж ті, які мають 
місце при стандартних процедурах. Реконструкція  
остеодурального  дефекту являє собою критичний мо-
мент, і помилки у виконанні цього етапу можуть по-
ставити під загрозу результати хірургічної процедури. 
Навіть після  радикальної  транскраніальної хірургії  у 
випадках МНЗ лікворея залишається важливим аспек-
том цієї хірургії36. Фактично такі  менінгіоми залучають 
основу черепа в найтонших ділянках lamina cribrosa. У 
таких випадках назальна частина пухлини може бути 
видалена зверху, і її видалення може бути проконтро-
льовано кутовим дзеркалом39. Для попередження ви-
падків ліквореї зазвичай використовується васкуля-
ризований перикраніальний клапоть як бар’єр, який 
відділяє інтрадуральний компонент від параназальних 
синусів. Ця техніка є досить простою при субфрон-
тальному доступі, але й більш технічно складною під 
час часто вживаних птеріональному або фронтолате-
ральному доступах, і тому вільний перикраніальний 
клапоть використовується у таких випадках. 

Дійсно, через великі кісткові та дуральні доступи 
спостерігаються видимі ділянки ліквореї; більше того, 
пульсація мозку створює високий тиск над дефектом 
основи черепа. Таким чином, широке сполучення 
між інтрадуральним простором та назальними ямка-
ми збільшує ризик інфекції. Проте випадки менінгіту 
не повинні спостерігатися при ефективному водоне-
проникному закриттті остеодурального дефекту. Різ-
ні техніки та матеріали вдало використовувалися для 
цієї мети протягом багатьох років4-6,9,18,26,34; васкуляри-
зований слизовий клапоть із назальної перегородки, 
який нещодавно запропонований9,22, вважається най-
більш ефективним, оскільки сприяє заживленню.  

Навіть незважаючи на останні досягнення, лікво-
рея після розширеного трансназального доступу є так 
званою ахіллесовою п’ятою цієї техніки, проте необ-
хідно зауважити, що  не існує прямого зв›язку між 
частотою післяопераційної ліквореї та летальністю. 

Фактично всі випадки менінгіту були вдало про-
ліковані антибіотиками та всі випадки ліквореї вдало 
проконтрольовані після реоперації. 

Висновки
Модифікації традиційного транссфеноїдального до-

ступу, оптимізовані шляхом використання ендоскопу 

як єдиного візуалізуючого засобу, забезпечили доступ 
до менінгіом ПЧЯ, незважаючи на попереднє твер-
дження про можливість видалення цих новоутворів 
лише транскраніальним шляхом. Ця техніка дозволяє 
мінімальний інвазивний шлях до серединних структур 
передньої черепної ямки, що дає можливість хірур-
гу уникнути ретракції мозку та зменшити маніпуляції 
з крупними судинами та оптичним апаратом, у такий 
спосіб пришвидшуючи післяопераційне відновлення та 
покращуючи результати лікування. Потрібні подальші 
серії випадків для розроблення показів використання, 
особливо у зв’язку з потенційним ризиком ліквореї. Не-
обхідні інші дослідження та триваліші післяопераційні 
спостереження для визначення переваг цієї техніки.
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