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Не секрет, що запальні захворювання 

порожнини носа і навколоносових пазух є 
найбільш поширеними в патології ЛОР-
органів. Частіше зустрічаються запальні 
процеси в передній групі навколоносових 
пазух, а традиційні методи як консерватив-
ного, так і хірургічного лікування при гост-
рих і хронічних їх запаленнях не завжди 
ефективні та адекватні очікуваним резуль-
татам. 

Сучасна технологія ендоскопічних 
ринохірургічних втручань, в якій провідну 
роль відіграють органо- і функціональноз-
берігаючі операції, пред’являють нові вимо-
ги до діагностики патологічних змін у по-
рожнині носа і прилеглих пазухах. В цьому 
контексті неоціненним методом діагностики 
і планування ендоназальних хірургічних 
втручань є спіральна комп’ютерна томогра-
фія (СКТ). 

На сьогоднішній день актуальним за-
вданням є не тільки топічна діагностика па-
тологічного процесу в навколоносових па-

зухах, але і змін в порожнині носа і остіоме-
атальному комплексі, які відіграють важли-
ву роль в етіології та патогенезі синуситів. 

Мета роботи – вивчити в динаміці 
перебіг запальних процесів в передній групі 
навколоносових пазух після проведених ен-
доскопічних малоінвазивних органозбері-
гаючих хірургічних втручань в зоні 
остіомеатального комплексу, носових 
раковинах та носовій перегородці. 

  Матеріали і методи дослідження 
Об’єктом обстеження були 39 хворих 

віком від 16 до 60 років із запальною пато-
логією передньої групи навколоносових па-
зух – верхньощелепних, фронтальних, пе-
редніх комірок пазухи решітчастої кістки 
(табл. 1). Гнійний рецидивуючий верхньо-
щелепний синусит виявлено у 7 (17,9%) з 
них, хронічний гнійний верхньощелепний 
синусит – у 12 (30,7%), хронічний поліпоз-
ний гаймороетмоїдит – у 8 (20,5%), гострий 
гнійний фронтит – у 8 (20,5%), хронічний 
гнійний фронтит – у 4 (10,4%). 

 
 Таблиця 1 

Захворюваність на верхньощелепний синусит у вікових групах 

Вікові групи (роки) 
1-а 2-а 3-я 4-а 

16-25 26-35 36-45 46-60 
Нозологічні одиниці 

число хворих 

Всього 

Рецидивуючий в/щ. синусит 2 3 2 - 7 
Рецидивуючий гнійний фронтит 3 2 2 1 8 
Хронічний поліпозний гайморит, етмоїдит - 2 2 4 8 
Хронічний гнійний в/щ. синусит 2 3 4 3 12 
Хронічний гнійний фронтит - 1 2 1 4 
Всього: 7 (17,9%) 11 (28,2%) 12 (30,7%) 9 (23,2%) 39 (100%) 
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Аналіз даних табл. 1 показує, що най-
частіше запальні захворювання серед пе-
редньої групи навколоносових пазух 
зустрічаються у осіб молодого і середнього 
віку, відповідно, у 28,2 та 30,7%. За 
перебігом процесу рецидивуючі 
захворювання складали 38,4% (у 15 осіб), 
хронічні – 61,6% (у 24). Серед гострих та 
хронічних процесів переважав 
верхньощелепний синусит – 48,7% (у 19). 

Окрім загальноприйнятих клінічних 
досліджень (загальний аналіз крові, сечі, 
цукор крові, реакції мікропреципітації, чут-
ливість флори до антибіотиків), інструмен-
тальних (передня і середня риноскопія, пу-
нкції верхньощелепних пазух), рентгеног-
рафії навколоносових пазух, всім хворим 
проводилися спеціальні методи діагностики 
– ендоскопічне дослідження порожнини но-
са, остіомеатального комплексу, середнього 
носового ходу та стану співусть навколоно-
сових пазух (ендоскопом фірми „Карл-
Шторц”), і обов’язково виконувалася спіра-
льна комп’ю-терна томографія структур по-
рожнини носа та навколоносових пазух. 

 Комп’ютерна томографія здійснюва-
лася на апараті „Somaton Emotion” фірми 
„Siemens” в спіральному режимі при висоті 
зрізу від 2 до 5 мм. Аналіз зображення ви-
конувався в „кістковому” і „м’якотка-
нинному” режимі: сканування проводилось 
у горизонтальній і коронарній площині. 

 
Результати дослідження  

та їх обговорення 
Проведені нами інструментальні та 

спеціальні ендоскопічні дослідження дозво-
лили виявити гіпертрофію bulla ethmoidalis і 
контактний шип носової перегородки в ді-
лянці середньої носової раковини у 8 хво-
рих при рецидивуючих фронтитах. У 4 па-
цієнтів з хронічним гнійним фронтитом ви-
значено гіпертрофічні зміни середньої но-
сової раковини та слизової оболонки серед-
нього носового ходу в зоні співусть. У 12 
осіб з хронічним гнійним верхньощелепним 
синуситом відмічено деформацію носової 
перегородки в хрящовому і кістковому від-
ділах, Ф-подібне потовщення носової пере-
городки, гребені на всьому протязі парале-
льно нижній носовій раковині, контактні 
шипи в площині середньої носової ракови-

ни, поодинокі синехії між перегородкою та 
середньою носовою раковиною з вираже-
ним звуженням загального носового ходу і 
порушенням функції дихання. Деформація 
хрящового відділу носової перегородки з 
вираженим порушенням функції носового 
дихання виявлена у 7 обстежених з рециди-
вуючим верхньощелепним синуситом. У 8 
хворих з хронічним поліпозним гайморитом 
і етмоїдитом спостерігалися поліпозні утво-
рення в порожнині носа та поліпознозміне-
на слизова оболонка середнього носового 
ходу, яка блокує устя верхньощелепних па-
зух та комірок пазухи решітчастої кістки. 
При комп’ютерно-томографічному дослі-
дженні визначено гіперплазію слизової обо-
лонки верхньощелепних пазух, зменшення 
їх об’єму. Аналогічні зміни знайдено в пе-
редніх і середніх комірках пазухи решітчас-
тої кістки. 

Вищеописані патологічні зміни поро-
жнини носа та носової перегородки віді-
грають важливу роль в етіології та патоге-
незі запальних процесів у навколоносових 
пазухах. 

На підставі отриманих даних прове-
дено ендоназальні ендоскопічні хірургічні 
втручання в зоні остіомеатального комплек-
су, на носовій перегородці та носових рако-
винах. 

Хірургічні втручання виконувалися в 
період ремісії запальних процесів у навко-
лоносових пазухах. Підслизова фрагмента-
рна резекція носової перегородки проведена 
у 7 осіб з рецидивуючим верхньощелепним 
синуситом. У 8 пацієнтів з рецидивуючим 
фронтитом, у яких було виявлено гіпертро-
фію bulla ethmoidalis, яка утруднювала но-
сове дихання, була виконана резекція бу-
льозно зміненої комірки. При наявності си-
нехій останні видалялися. У 8 хворих з хро-
нічним поліпозним гайморитом і етмоїди-
том проведена ендоскопічна поліпотомія і 
розтин комірок пазухи решітчастої кістки та 
ревізія вічка верхньощелепної пазухи і ви-
далення поліпозно зміненої слизової оболо-
нки латеральної поверхні середньої носової 
раковини. У 12 обстежених з хронічним 
гнійним верхньощелепним синуситом зроб-
лена підслизова резекція носової перегоро-
дки в хрящовому і кістковому відділах з ре-
імплантацією, в окремих випадках – розсі-
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чення синехій з середньою носовою рако-
виною. При наявності concha bullosa, яка 
утруднювала носове дихання, нами була 
здійснена резекція зміненої середньої носо-
вої раковини під ендоскопічним контролем. 
Остання зменшувалася в поперечному роз-
мірі, за рахунок чого відновлювалася фізіо-
логічна прохідність середнього носового 
ходу. У 4 осіб з хронічним гнійним фронти-
том проведено ендоскопічні хірургічні 
втручання в середньому носовому ході, які 
включали видалення гіперплазованої слизо-
вої оболонки або обтуруючих поліпів спі-
вусть вивідних протоків лобних пазух, та 
підслизова вазотомія нижньої носової рако-
вини у поєднанні з латеропозицією або ос-
теоконхотомією. Виконані хірургічні втру-
чання на нижній носовій раковині дозволя-
ли значно розширити загальний носовий хід 
на рівні останньої, що сприяло відновленню 

функції носового дихання. Хірургічна коре-
кція була спрямована на ендоскопічне усу-
нення патологічних змін середньої носової 
раковини, а саме: на видалення поліпозно 
зміненої слизової оболонки. 

 Базовим критерієм ефективності 
проведених нами малоінвазивних операцій 
в порожнині носа вважалось усунення осно-
вних скарг хворого на порушення носового 
дихання, відсутність слизових чи слизово-
гнійних виділень, позитивна риноскопічна і 
ендоскопічна картина, тривалість ремісій, 
повторні СКТ дослідження навколоносових 
пазух. 

Аналіз проведених хірургічних втру-
чань та спостереження в динаміці на протязі 
3 років (табл. 2) дозволили відзначити по-
вне одужання у 26 хворих (66,6%), покра-
щання з тривалими ремісіями – у 8 (20,5%) і 
неефективне лікування – у 5 (12,9%). 

 
Таблиця 2 

Динаміка ефективності лікування 

Результати лікування 

одужання покращання неефективне 
Всього 

Нозологічні одиниці 

число хворих 

Рецидивуючий в/щ. синусит 7 - - 7 

Рецидивуючий гнійний фронтит 7 - 1 8 

Хронічний поліпозний гаймороетмоїдит 5 3 - 8 

Хронічний гнійний в/щ. синусит 5 3 4 12 

Хронічний гнійний фронтит 2 2 - 4 
 26 (66,6%) 8 (20,5%) 5 (12,9%) 39 (100%) 

 
 
Таким чином, своєчасно проведена 

малоінвазивна хірургічна корекція патології 
порожнини носа, середнього носового ходу 
та зони остіомеатального комплексу при 
рецидивуючих та хронічних процесах в пе-
редній групі навколоносових пазух дозволяє 

отримати позитивні результати комплекс-
ного лікування, а відновлення функції носо-
вого дихання та аерації передньої групи цих 
пазух сприяє покращанню репаративних 
процесів у слизовій оболонці останніх. 
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ВЛИЯНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
СТРУКТУР ПОЛОСТИ НОСА НА ТЕЧЕНИЕ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В 
ПЕРЕДНЕЙ ГРУППЕ ОКОЛОНОСОВЫХ 

ПАЗУХ 

Бачинская М.И., Попович В.И., Бачинский И.В.,  
Рыжик В.М., Дудий П.Ф., Кудерская Н.М.  

(Ивано-Франковск) 

Р е з ю м е  

При эндоскопическом обследовании полости 
носа у 39 больных с патологией передней группы 
околоносовых пазух были выявлены изменения вну-
триносовых структур, которые препятствовали нор-
мальному прохождению воздушного потока через 
полость носа. У всех пациентов произведена спира-
льная компьютерная томография структур носа и 
околоносовых пазух.  Малоинвазивные хирургичес-
кие вмешательства в зоне остиомеательного компле-
кса, на носовых раковинах и носовой перегородке 
выполнялись при сопутствующей патологии перед-
ней группы околоносовых пазух. В результате прове-
денного лечения выздоровление наступило у 31 бо-
льного, улучшение (длительная ремиссия) – у 5, эф-
фект отсутствовал у 3. Таким образом, своевременно 
выполненная эндоскопическая микрохирургическая 
коррекция патологических структур полости носа, 
зоны остиомеательного комплекса и среднего носо-
вого хода позволяет получить положительные ре-
зультаты комплексной терапии и предотвратить пе-
реход острого процесса в хронический. Восстановле-
ние функции носового дыхания и аэрации передней 
группы околоносовых пазух способствует улучше-
нию репаративных процессов в их слизистой оболоч-
ке. 

THE INFLUENCE OF THE SURGICAL 
CORRECTION OF THE NOSE CAVITY 

STRUCTURES ON THE COURSE OF THE 
INFLAMMATORY PROCESSES IN THE 

FORWARD GROUP OF PARANASAL SINUSES 

Bachinskaya M.I., Popovich V.I., Bachiskyi I.V.,  
Ryzhik V.M., Dudiy P.F., Kuderskaya N.M. 

(Ivano-Frankovsk) 

Summary 

At endoscope inspection of a nose cavity in 39 
patients with a pathology of forward group paranasal 
sinuses, there were revealed endonasal changes of 
structures which were an obstacle in normal passage 
of an air flow through a nose cavity. In all patient was 
carried out spiral computer tomography of structures 
of a nose and paranasal sinuses. Maloinvasive surgical 
intervention in the zone of ostiomeatal complex on 
nose cavity and membrane were carried out at pathol-
ogy of the forward group of paranasal sinuses. The 
recovery has come in 31 patients, improvement (long 
remission) in 5 patients. The inefficient treatment was 
in 3 patients. Thus, in time carried out endoscope mi-
crosurgical correction of pathological structures of a 
nose cavity, zone of ostiomeatal complex, and middle 
nose course, permits to receive positive results of 
complex treatment and to prevent the process of sharp 
transition into chronic. The restoration of the nose 
breath function and aeration of forward group of para-
nasal sinuses assists improvement of reparative proc-
esses in their mucous envelop. 
 
 
 

 
 


