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Монографія колективу авторів – за-
служеного лікаря України, д-ра мед. Наук 
професора А.А. Лайка, чл.-кор. АМН Укра-
їни, заслуженого діяча науки і техніки 
України, д-ра мед. наук, професора Д.І. За-
болотного, заслуженого раціоналізатора 
України, д-ра мед. наук, професора А.Л. Ко-
саківського, канд. мед. наук, асистента ка-
федри О.Ю. Бредун «Хронічний верхньо-
щелепний синуїт у дітей» присвячена су-
часним питанням етіології, патогенезу, клі-
ніки, диференціальної діагностики, лікуван-
ня і профілактики хронічного верхньощеле-
пного синуїту. 

Авторами монографії є провідні ото-
ларингологи України, багатий досвід яких 
висвітлено в цій книзі. Структура видання 
витримана в класичному стилі. У передмові 
стисло викладено суть проблеми та мету, 
яку ставили перед собою автори при напи-
санні даної роботи. У вступі коротко наве-
дено останні дані літератури з цього питан-
ня. 

І розділ присвячено клінічній анатомії 
навколо носових пазух. Слід відмітити, що 
матеріал цей представлено достатньо повно. 

Етіологія та патогенез хронічного 
верхньощелепного синуїту розкриті в ІІ 
розділі. Автори звертають серйозну увагу 
на роль імунної системи у виникненні хро-
нічного верхньощелепного синуїту, діляться 
власними спостереженнями. З точки зору 
авторів, інвазія мікрофлори та вірусні ура-
ження є безпосередньою причиною розвит-
ку захворювання верхніх дихальних шляхів. 
Вказано на мітотичні верхньощелепні сину-
їти, що обумовлені не моно,- а полімікотич-
ною інфекцією. Приведено сучасні дані що-
до різноманітних етіологічних факторів ви-
никнення верхньощелепного синуїту, зок-
рема мікоплазм, хламідій та герпес-
вірусних захворювань. 

В ІІІ розділі детально описано клініч-
ну характеристику хронічного верхньоще-
лепного синуїту, його роль в розвитку та 
перебігу бронхіальної астми. Вказано на 
зв’язок між міковісцидозом та носовими 
поліпами. 

Діагностика хронічного верхньощеле-
пного синуїту представлена в ІV розділі. 
Приведено різноманітні методи обстеження 
– як давно відомі (рентгенологічні), так і 
сучасні (КТ, МРТ, ендоскопія). 

Розмаїття методів та методик лікуван-
ня хворих на хронічний верхньощелепний 
синуїт описано в V розділі. Вказано на пра-
вомірність неінвазивних методів лікування, 
але разом з тим автори логічно наголошу-
ють на необхідність хірургічного втручання 
у разі загрози або виникнення ускладнень. 
Наведено абсолютні та відносні показання 
до FESS, що дає змогу читачу вибрати пра-
вильну тактику лікування при верхньоще-
лепному синуїті. 

Вважаємо, що питання профілактики 
хронічного верхньощелепного синуїту, які 
розглянуто в VІ розділі, є дуже важливими 
для практичних лікарів. 

Висновки, що підводять підсумки ці-
кавої монографії, та перелік умовних поси-
гналь представлені в кінці книги. 

Корисним та таким, що робить досту-
пнішим користування книгою, є предмет-
ний покажчик. 

Разом з тим слід вказати на деякі не-
значні недоліки. Так, на с. 9 не зазначено 
автора рис. №1. Можливо, корисним був би 
більш повний перелік існуючих класифіка-
цій верхньощелепного синуїту з урахуван-
ням досвіду авторів та їх пропозиції з цього 
питання (розділ ІІІ). Діагностика хронічного 
верхньощелепного синуїту (ІV розділ), роз-
починається з описання рентгенологічних 
обстежень, хоча, можливо, варто було роз-
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почати розділ з клінічних проявів захворю-
вання. На жаль, не пронумеровано перелік 
літературних джерел. 

В цілому фундаментальна робота ко-
лективу авторів «Хронічний верхньощелеп-
ний синуїт у дітей» є чудовим посібником, 

написаним державною мовою, і необхідним 
виданням для вивчення даної патології. Не 
викликає сумніву, що книга стане настіль-
ною не тільки для молодих отоларинголо-
гів, а і для досвідчених спеціалістів, лікарів 
сімейної практики та педіатрів. 
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