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Актуальність: Серед первинних внутрішньочерепних пухлин ВШ займають четверте місце і до 80% новоутворень
ділянки мосто-мозочкового кута [Педаченко Е.Г., стандарти в НХ 2020] Поширеність ВШ в Україні протягом 2016–2018
рр. становила близько 7,3 випадків на 1 млн населення, що нижче за дані фахівців США та Європи. Дослідження CBTRUS
у 2004–2009 рр. виявило захворюваність на ВШ до 20 випадків на 1 млн населення [CBTRUS Statistical Report: Primary
brain and other central nervous system tumors diagnosed in the United States in 2004–2009] Гостро актуальним є й те, що
у 78% пацієнтів вперше виявлені на стадії Т4b за Ганноверсткої класифікацією, отже на пізніх стадіях захворювання
[Педаченко Е.Г., Федірко В.О., 2019] За даними фахових публікацій у США за період 1998–2008 рр. питома вага
мікрохірургічних втручань з приводу ВШ зменшилась від 92,7% до 53,4%, в той час як частота застосування радіохірургії
/радіотерапії зросла з 5% до 24,2% [Patel J., van Loveren H., Downes K., Agazzi S., 2014] збільшилась кількість пацієнтів з
тактикою “активного динамічного моніторингу”. Проблемою є раня діагностика ВШ в стадії внутрішньоканального росту
За період с 1988 по 2000рр. В ДУ ІНХ, в 98% випадках на момент звернення розміри ВШ за диними МРТ перевищували
3,5 см; З 2000 р. цей показник знизився до 85%
Mета: оцінка своєрідності будови ВШ на основі аналізу клініко-анамнестичних даних і оцінки (якісної й кількісної)
морфологічних симптомів Матеріали і методи: Ретро- і проспективна оцінка результатів хірургічного лікування ВШ
522 спостереженнь Д 33.3 та класифікації пухлин ЦНС (ВООЗ, 2016 р). у відділеннях ДУ «Інститут нейрохірургії
ім.акад.А.П.Ромоданова НАМН України». Відібрано 87 спостережень, в жодному попередньо не виконувалась операція
або променеве лікування. Анамнез на момент діагностики становив в середньому 84 міс; Застосовані загально клінічні,
нейровізуалізуючі, інструментальні, МОРФОЛОГІЧНІ методи обстеження і дослідження відповідно до діючих
стандартів, для об’єктивізації морфологічні й статистичні
Вестибулярна шванома (ВШ): Невринома (шванома) –доброякісна пухлина нервової системи (D 33.0)
ВШ – патологічне новоутворення із клітин мієлінової оболочнки (шванівських клітин) VIII пари черепних нервів.
Вестибулярна шванома – доброякісна пухлина із «злоякісною локалізацією» місце формуваня - зона Оберштайнера–
Редліха. Класифікація ( анатомотопографічні характеристики ВШ за даними МРТ-SamiiM. (1997г.)
T1 — інтрамеатальна,
T2 — інтра-екстрамеатальна,
T3А — ВШ виповнює мостомозчкову
цистерну,
T3В — ВШ досягає стовбура мозку,
T4А —ВШ компремує стовбур мозку,
T4В — груба дислокація й зчавлення ствбура
мозку й IV шлуночку.

Анатомічні особливості: суттєвий вплив ВШ за межами слухового ходу на головний
мозок («злоякісна локалізація» )-стиснення тканини мозку (деформація, дислокація
стовбурових відділів головного мозку); локальне порушення крово- та лікворообігу
вплив продуктів патологічного обміну пухлини на оточуючі структури.

Результати оцінки значення топографо – анатомічних
характеристик ВШ .

Основні гістотипи — Антоні А і Б, (фасцикулярна, ретикулярна будова)
У 98 % спостережень поєднання обох варіантів

Фасцикулярна – Антоні А

Ретикулярна – Антоні Б

Поєднана – Антоні А + Б
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за експресією Кі-67)

Експансивний ріст ВШ в півкулю мозочку із стивненням
й дистрофічними змінами оточуючої тканини
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Із загальної кількості спостережень в основній
клінічній групі дослідження методом компютерної
стабілографії (КС) виконано в 81,6 % випадків.
Розвиток стато-координаторних порушень на ранніх
Аксональні шипики з дистрофічними змінами
етапах що компенсуються вестибулярною, зоровою
та пропріоцептивною системами організму, про що
свідчать задовільні показники тесту Ромберга
Проби КС із ROC-аналізом довели значну цінність
динамічної тесту «Мішень» (AUC = 0,788). Значення
тесту Ромберга з розплющеними та заплющеними
очима.
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ВШ
ОСОБЛИВОСТІ
АНГІОАРХІТЕКТОНІИКИ – ФАКТОР
ХІРУРГІЧНИХ РИЗИКІВ

Висновки:

За наявності своєрідних варіантів профілю скарг і симптомів (характерним для кожної стадії за шкалою Кооs) доцільним є проведення МРТ
головного мозку з парамагнітним внутрішньовенним контрастуванням, із прицільною візуалізацією ділянки мостомозочкового кута та внутрішнього слухового
ходу, з високою роздільною здатністю. Морфологічною своєрідністю ВШ за топографоанатомічними характеристиками є високо статистично значущі показники
відмінності між клінічними групами, щодо пріоритетного напрямку поширення: оральний, медіанний і каудальний напрямки (статистика Уїлкса = 0,105; p <
0,0001), які мають специфічні клінічні прояви. Низький проліферативний потенціал ВШ (середній 2,8%, за показниками проліферації Кі-67) свідчить про
повільний перебіг захворювання, однак у випадках із опосередкованими ознаки хронічної гіпоксії в тканині пухлини і активності експресії фактору росту
ендотелію судин (VEGF) висока імовірність прогредієнтного перебігу захворювання.

