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АНАЛІЗ ЧАСТОТИ ВИЯВЛЕННЯ РІЗНИХ ВАРІАНТІВ ФОРМИ
ЛОБНИХ ПАЗУХ У ОСІБ ЗРІЛОГО ВІКУ
Резюме. Вивчення приносових пазух привертає сьогодні увагу численних дослідників. Широкі можливості прижиттєвої візуалізації складних кісткових структур, до яких зараховуємо навколоносову ділянку, відкривають методи променевої діагностики. Метою нашого дослідження стало з’ясування варіантів форми лобних пазух в осіб зрілого віку за даними рентгенографічного обстеження.
Опрацьовано 50 рентгенограм голови осіб зрілого віку (22-60 років), що увійшли до рандомізованої вибірки. Обстеження проведене на апараті Fujifilm FDR Nano в режимі Paranasal Sinus FRNT у фронтальній проекції. На знімках визначали форму лобних пазух та їх симетричність. У результаті проведеного аналізу рентгенограм виявлено 4 варіанти форми лобних пазух, які трапляються з різною частотою:
грибоподібна (40%), колбоподібна (20%) бобоподібна (6%) та трапецієподібна (14%). Симетричність
форми лобних пазух виявлено у 90% обстежених осіб. Встановлено, що в рандомізованій вибірці 10%
осіб мають аплазію лобних пазух. Подальше проведення досліджень, присвячених детальному вивченню анатомії та топографії лобних пазух, їх форми та розмірів дасть змогу встановити особливості досліджуваних структур, що є характерними для осіб різного віку та статі та мають практичне значення
для клініки.
Ключові слова: лобна пазуха, зрілий вік, форма, рентгенографія.

Вивчення приносових пазух привертає сьогодні увагу численних дослідників [1-5]. Багато
досліджень присвячено з’ясуванню закономірностей їх формування та розвитку, особливостей топографії, співвідношення з суміжними
ділянками, форми та розмірів, оцінки ступеня
пневматизації [3-5]. Для лікарів різних медичних спеціальностей – оториноларингологів, стоматологів, нейрохірургів, офтальмологів тощо ці
знання мають особливе значення для діагностики та диференційної діагностики патологічних
процесів, вибору оптимальної тактики лікування, зокрема хірургічного, а також розпрацювання дієвих профілактичних заходів [6-8]. Широкі
можливості прижиттєвої візуалізації складних
кісткових структур, до яких відносимо навколоносову ділянку, відкривають методи променевої
діагностики [8-11].
Мета дослідження: з’ясування варіантів
форми лобних пазух в осіб зрілого віку за даними
рентгенографічного обстеження.
Матеріал і методи. Опрацьовано 50 рентгенограм голови осіб зрілого віку (22-60 років),

у тому числі 25 жінок та 25 чоловіків. Вибірка
сформована методом рандомізації. Обстеження
проведене на апараті Fujifilm FDR Nano в режимі Paranasal Sinus FRNT у фронтальній проекції.
На знімках визначали форму лобних пазух та їх
симетричність.
Результати дослідження та їх обговорення.
Проведений аналіз рентгенограм засвідчив наявність в опрацьованій вибірці чотирьох варіантів
форм лобних пазух: грибоподібної, колбоподібної,
бобоподібної та трапецієподібної (рис. 1), а також
варіанта аплазії пазух (рис. 2).
Частота візуалізації різних варіантів форм
лобних пазух є різною (табл. 1)
Виявлено також варіанти асиметрії пазух за їх
формою (рис. 3).
Результати проведеного аналізу рентгенограм
засвідчили, що найчастіше лобні пазухи мають неправильну грибоподібну форму із значною кількістю кісткових перетинок, які розділяють пазуху на комірки, а найрідше – бобоподібну форму.
Асиметрія та аплазія лобних пазух мають однакову
частоту виявлення.
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Рис. 1. Варіанти форми лобної пазухи. А – грибоподібна, Б – колбоподібна, В – бобоподібна, Г – трапецієподібна

Рис. 2. Аплазія лобної пазухи. А – двобічна, Б – однобічна

Таблиця 1.
Частота виявлення різних варіантів форми лобних пазух у осіб зрілого віку
Грибоподібна
Колбоподібна
Бобоподібна Трапецієподібна Аплазія
Асиметрія
форма
форма
форма
форма
пазух
форми пазух
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
20
40
10
20
3
6
7
14
5
10
5
10

Рис. 3. Асиметрія лобних пазух

Значна варіабельність форми, розмірів, ступеня пневматизації лобних пазух широко відображена в сучасній медичній літературі [1, 2, 4, 5, 9-11].
Відповідно до класифікації Н. Г. Костоманова
(1957) виділяють чотири форми варіабельності
лобних пазух з розташуванням: у носовій частині лобової кістки; у носовій частині і лусці лобової кістки; у лусці, носовій і орбітальній частинах
лобової кістки з відсутністю бухт; у лусці, носовій і орбітальній частинах лобової кістки з наявністю бухт. Шейх-Заде Р.Н. (1960) запропонував,
34

а Волков А. Г. (2000) модифікував класифікацію
лобних пазух за ступенем пневматизації, згідно
з якою пазухи поділяють на: великі; середні; малі;
гіпоплазовані; гігантські; асиметричні та аномальні. Класифікація лобних пазух за формою доповнює існуючі та водночас дає змогу максимально
повно охарактеризувати досліджувані структури
з анатомічної та топографічної точок зору.
Висновки. 1. Виявлено 4 варіанти форми лобних пазух, які трапляються з різною частотою: грибоподібна (40%), колбоподібна (20%) бобоподібна
(6%), та трапецієподібна (14%). 2. Симетричність
форми лобних пазух виявлено у 90% обстежених
осіб. 3. У рандомізованій вибірці 10% осіб мають
аплазію лобних пазух.
Перспективи подальших досліджень. Проведення досліджень, присвячених детальному вивченню анатомії та топографії лобних пазух, їх
форми та розмірів дасть змогу встановити особливості досліджуваних структур, що є характерними
для осіб різного віку та статі та мають практичне
значення для клініки.
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FREQUENCY ANALYSIS OF FRONTAL SINUS VARIETY IN ADULTS
Abstract. The study of the paranasal sinuses attracts the attention of many researchers nowadays. Radiology
diagnostics opens extensive possibilities of intravital visualization of complex bone structures, which include
the paranasal area. The aim of our study was to elucidate frontal sinuses forms variability in adults according
to X-Ray examination. 50 X-Rays of the adults’ heads (22-60 years), included to the randomized sample, were
processed. The examination was performed on a Fujifilm FDR Nano in Paranasal Sinus FRN mode in frontal
projection. The shape of the frontal sinuses and their symmetry were determined on the images.
As a result of the X-Ray analysis, were revealed 4 variants of the frontal sinuses shape, which occur with
diﬀerent frequencies: mushroom-shaped (40%), flask-shaped (20%), bean-shaped (6%), and trapezoidal
(14%). The symmetry of the frontal sinuses shape was found in 90% of subjects. It was found that 10%
of random sample people have aplasia of the frontal sinuses. Further research on the detailed anatomy and
topography of the frontal sinuses, their shape, and size will establish the peculiarities of the studied structures
that are characteristic for people of diﬀerent age and gender and will have practical significance for the clinic.
Key words: frontal sinus, adulthood, shape, X-Ray.
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