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Хронічний поліпозний етмоїдит 
(ХПЕ) – це захворювання слизової оболон-
ки порожнини носа та навколоносових па-
зух, патогенез якого не зовсім з`ясований. А 
найбільш розповсюдженим методом ліку-
вання хворих на ХПЕ є хірургічний, який 
покращує носове дихання. Однак навіть пі-
сля радикального хірургічного втручання 
поліпи рецидивують, що викликає обструк-
цію носа та погіршує якість життя пацієн-
тів.  

Біоценози організму складають цілісні 
екологічні системи, які зберігають динаміч-
ну рівновагу між мікро- та макроорганіз-
мом. Активація аутофлори від-бувається 
при впливі різних пошкоджуючих чинників 
на організм людини (пе-реохолодження, 
стомлювання та ін.), і непатогенні мікроор-
ганізми біологічних порожнин стають пато-
генними, що викликає розвиток захворю-
вань. Зниження антимікробної резистентно-
сті є не єдиною причиною розвитку ендо-
генної інтоксикації. Пригнічення факторів 
природного імунітету викликає порушення 
асоціативних зв’язків у мікробіоценозах, що 
приводить до дизбактеріозу та змін біологі-
чних властивостей мікробів аутофлори [1, 5, 
8, 9, 16]. При ХПЕ приєднуються вторинні 
інфекції, а також спостерігаються безсимп-
томні форми персистуючої інфекції, що ви-
кликає прогресування захворювання [3, 9, 
12, 16, 18].  

Лікування при ХПЕ складається з хі-
рургічного та консервативного методів. Од-
нак за допомогою операції видалити всю 
поліпозну тканину неможливо, що сприяє 
розвитку рецидивів ХПЕ, а також в резуль-
таті застосування загальної і місцевої анес-
тезії та використання системних антибіоти-

ків розвивається вторинний імунодефіцит, 
що може викликати рецидиви поліпозу на-
вколоносових пазух і вимагає повторних 
поліпотомій [8, 9, 12, 18]. Отже, хірургічне 
втручання має симптоматичний характер, 
позбавляючи хворого проявів хвороби, але 
не впливає на ланки патогенезу.  

В комплексному лікуванні при реци-
дивних формах ХПЕ призначаються імуно-
модулюючі засоби для корекції порушень 
системного імунітету [2, 3, 15]. Нашу увагу 
привернули нові сучасні імуноактивні пре-
парати – субалін та імуномакс. Імуномакс 
представляє собою кислий пептидоглікан 
рослинного походження, який використову-
ється при хронічних вірусних (герпетичній) 
та бактеріальних інфекціях [3, 7, 8, 15]. Іму-
нофармакологічні властивості препарату 
складаються з активації тканинних макро-
фагів, стимуляції продукції антитіл проти 
чужорідних антигенів та підвищення синте-
зу протизапальних цитокінів [7, 8].  

Найбільш перспективними для утво-
рення біопрепаратів з антибактеріа-льними 
та антивірусними властивостями є бактерії 
роду Bacillus. На їх основі методом генети-
чної інженерії створено препарат «Суб-
алін». Субалін впливає на імунну систему, 
посилюючи клітинний та гуморальний іму-
нітет. При цьому імуноактивна речовина 
одразу попадає у лімфоїдну систему, а не до 
кровотоку, що знижує імунізацію проти 
ІФН, як при парентеральному введенні пре-
парату ІФН та його індукторів. Фізіологічна 
спільність слизової оболонки всіх органів і 
систем пояснює активацію імунних реакцій 
слизової оболонки у всьому організмі хазяї-
на. В результаті досліджень встановлено, 
що ІФН-α2, який синтезується Вacіllus sub-
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tillis в процесі презентації антигена Тh0-
лімфоцитам, індукує експресію специфічно-
го рецептора IL-12, котрий стимулює реце-
птор IL-18 на Т-лімфоцитах, який теж син-
тезується В. subtillis при ІФН-α, що необ-
хідно для розвитку Th1 імунної відповіді, а 
також активує макрофаги для цитолізу [2, 4, 
11, 13, 14, 17]. Доведено, що субалін ефек-
тивний не лише для корекції мікрофлори 
ШКТ, але й для лікувального впливу на 
хронічне запалення поза слизовою оболон-
кою ШКТ. Обидва препарати в комплексі 
консервативного лікування хворих на ХПЕ 
не використовувалися. 

Дослідження є фрагментом НДР «Клі-
ніко-імунологічна характеристика та опти-
мізація лікування хворих на поліпозний ет-
моїдит» (№ держреєстрації 0109U000376).  

Метою роботи було вивчення впливу 
субаліну та імуномаксу на якісний склад 
мікрофлори слизової оболонки порожнини 
носа у хворих на хронічний поліпозний ет-
моїдит з наявністю персистуючої герпетич-
ної інфекції.  

 
Матеріали та методи 
Обстежено 78 хворих на ХПЕ (35 чо-

ловіків і 43 жінки) віком від 23 до 49 років. 
За даними анамнезу тривалість захворю-
вання становила від 2 до 5 років. Початок 
захворювання 33 обстежуваних (42,3%) 
пов`язували з частими гострими респіратор-
ними інфекціями, 19 (24,4%) – з регулярним 
переохолодженням організму (праця на від-
критому повітрі), 26 (33,3%) – не назвали 
причини розвитку захворювання. Із загаль-
ної кількості пацієнтів у 37 (47,4%) ХПЕ 
був діагностований вперше, у 14 (17,9%) 
рецидив ХПЕ відмічався після хірургічного 
втручання через 0,5-1,0 рік, причому у 2 з 
них поліпоз носа рецидивував тричі після 
поліпектомії. У 27 (34,7)% хворих виникли 
пізні рецидиви захворювання (на протязі 3-4 
років). 

Вивчення мікрофлори, яка отримана зі 
слизової оболонки порожнини носа під час 
риноскопії, проводилося при посіві матеріа-
лу на поживно-диференціальне середовище: 
кров`яний та жовточно-сольовий агар, сере-
довище Ендо- та ентерококагар (НЦПМ, 
Москва). Відбиралися колонії, що виросли, і 
отримувалась чиста культура, проводилась 

ідентифікація мікроорганізмів. Мікробіоло-
гічне дослідження виконувалось до і після 
лікування.  

Контрольна група складалася з 21 
практично здорової особи віком від 20 до 48 
років (донори), у яких було зроблено бакте-
ріологічне дослідження слизової оболонки 
порожнини носа (22 культури бактерій і 5 
видів мікроекологічних типів біоптатів).  

Герпетична інфекція визначалася при 
наявності діагностично значущих (не менш 
як 4-кратного зростання у парних сироват-
ках) титрів імуноглобулінів (Ig) класів G і 
M у сироватці крові за допомогою твердо-
фазного імуно-ферментного аналізу (ІФА) з 
використанням комерційних тест-систем 
«Вектор-Бест» (РФ).  

Для аналізу ефективності застосуван-
ня комбінації субаліну та імуномаксу об-
стежені хворі були розподілені на рандомі-
зовані за віком, статтю та формою хвороби 
дві групи: основну (37 осіб) та групу порів-
няння (41 особа). В обох групах пацієнтам 
призначалась патогенетична терапія з вклю-
ченням протизапальних (немісулід, нуро-
фен, індометацин), антигістамінних (супра-
стин, кларітин) і антиоксидантних (аскору-
тин, аєвіт) препаратів, а також фізіотерапев-
тичних процедур (магнітотерапія, внутріш-
ньоносовий електрофорез з розчином йоди-
ду калію або сульфату магнію, УВЧ).  

Обстежувані основної групи отриму-
вали також комбінацію імуноактивних пре-
паратів – субмалін та імуномакс. Одна доза 
(1 флакон) субаліну розводилась в 5 мл ізо-
тонічного розчину хлористого натрію ex 
tempore і призначалась у вигляді зрошення 
слизової оболонки порожнини носа щоден-
но двічі на добу. Курс лікування складав 7-
10 процедур. Імуномакс вводився внутрі-
шньом’язово по 200 мг один раз на добу 
протягом 6 днів поспіль. 

Статистичний аналіз виконано за до-
помогою пакету прикладних програм 
«Statisticа» (StatSon, 2004) [10].  

 
Отримані результати  
та їх обговорення 
При дослідженні мікрофлори, яка 

отримана зі слизової оболонки порожнини 
носа, було виявлено 9 видів бактерій. Ре-
зультати представлені в табл. 1. 
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Таблиця 1 

Видовий склад та частота визначення мікрофлори носа у хворих на ХПЕ 

Групи хворих на ХПЕ 
Група контролю (n=21)

основна (n=37) порівняння (n=41) Мікроорганізми 

число обстежених (абс./%) 

Staphylococcus aureus 5 (23,8%) 6 (16,2%) 7 (39,0%) 

Staphylococcus epidermidis 3 (14,3%) 9 (24,3%) 9 (22,0%) 

Streptococcus viridans 3 (14,3%) 16 (43,2%) 15 (36,65) 

Streptococcus pyogevus - 4 (10,9%) 8 (19,5%) 

Кlebsiella pneumoniae 1 (4,8%) 13 (35,1%) 16 (39,0%) 

Enterobacter cloaceae 13 (61,9%) 18 (48,6%) 19 (46,3%) 

Enterococcus fecalis - 5 (13,5%) 7 (17,1%) 

Neisseria cinerea 4 (19,0%) 1 (2,7%) 2 (4,9%) 

Corynebacterium 6 (28,6%) 2 (5,4%) 2 (4,9%) 

 
 
 
Отримані результати свідчать про 

збільшення загальної чисельності мікроор-
ганізмів в обстежених хворих на ХПЕ у 
порівнянні із здоровими донорами. Вста-
новлено, що лише у 8 (21,6%) пацієнтів ос-
новної групи з поліпозним процесом і у 9 
(22,0%) з групи порівняння визначалася 
монокультура, тоді як в групі контролю – 
майже у 50% (10 осіб). У решти обстеже-
них з ХПЕ зі слизової оболонки порожнини 
носа виділялися мікробні культури в асоці-
аціях від 2 до 6 компонентів, тоді як у здо-
рових донорів мікрофлора складалася з 3-4 
компонентів. В основній групі з поліпоз-
ним процесом переважали трикомпонентні 
(37,9%) асоціації, а двокомпонентні та чо-
тирикомпонентні мікробні асоціації зустрі-
чалися з однаковою частотою – по 16,2% 
випадків. У пацієнтів з групи порівняння 
спостерігалася аналогічна картина. Трико-
мпонентні асоціації мікроорганізмів були 
провідними (у 13 осіб – 31,7%), двокомпо-
нентні відмічалися у 8 (19,5%), чотириком-
понентні – у 7 (17,1%). Питома вага п`яти- 
та шестикомпонентних асоціацій в обсте-
жених хворих була менш значуща. Так, в 
основній групі п’ятикомпонентні асоціації 
мікроорганізмів складали 2,7%, шестиком-

понентні – 5,4%, а в групі порівняння – 7,3 
та 2,4%, відповідно.  

В групі контролю (здорові донори) у 2 
(9,5%) осіб виявлено чотирикомпонентні 
мікробні асоціації, що було в 1,8 рази мен-
ше, ніж у хворих, а трикомпонентні асоціа-
ції – у 6 (28,6%). При цьому частота визна-
чення двокомпонентних асоціацій (14,3%) у 
донорів достовірно не відрізнялася від такої 
у пацієнтів з поліпозним процесом у носі.  

Необхідно зазначити, що достовірної 
різниці мікробного складу в обох групах 
хворих на ХПЕ не спостерігалося. Вивчення 
видового складу мікрофлори слизової обо-
лонки у цих пацієнтів показало зростання 
випадків виявлення грамнегативних бакте-
рій, причому найчастіше – сімейства En-
terobactericea (Enterobacter cloaceae), а також 
Кlebsiella pneumoniae (по 29 осіб в обох 
групах хворих). Так, до Enterobacter cloaceae 
в основній групі відносилися 48,6% випад-
ків і в групі порівняння – 46,3%. Аналіз час-
тоти визначення грампозитивних мікроор-
ганізмів свідчить про збільшення випадків 
виявлення представників роду Staphylo-
coccus та Streptococcus в групі контролю, 
тобто в 43 і 31 культурах, відповідно. Кліні-
чно значущі дані виявлення стрептокока у 
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хворих на ХПЕ основної групи були у 15 
(40,5%), в групі порівняння – у 16 (39,0%). 
Однак домінантними мікроорганізмами при 
поліпозі навколоносових пазух були стафі-
лококи (в основній групі – у 54,1% та в гру-
пі порівняння – у 56,1%). Представники ро-
ду Enterococcus fecalis спостерігалися у 
хворих лише як сапрофітна мікрофлора (в 
основній групі – у 13,5%, в групі порівнян-
ня – у 17,1%). Дизбаланс між нормальними 
компонентами мікрофлори слизової оболо-
нки порожнини носа відмічено у 19 (51,4%) 
пацієнтів основної і у 21 (51,2%) – з групи 
порівняння. Причому у хворих на ХПЕ ви-
значався більш широкий спектр складу мік-
рофлори слизової оболонки порожнини но-
са, ніж у здорових донорів (табл. 1). 

На слизовій оболонці носових ходів 
виявлялися стафілококи (38,1%) і коринеба-
ктерії (28,6%), значно рідше – бактерії роду 
Neisseria (19,0%) і Streptococcus (14,3%). До 
випадкових представників мікрофлори у 
здорових осіб нами була віднесена Кlebsiella 
pneumoniae (4,8%). Enterobacterіаеае ви-
сівалися в 1,3 рази частіше у здорових до-
норів, ніж у хворих. Отже, у здорових осіб 
нормобіоценоз слизової оболонки носових 
ходів характеризувався наявністю умовно-
патогенних мікроорганізмів на тлі збере-
ження індигенної мікрофлори. 

При дослідженні кількісного мікро-
бного складу біоценозу слизової оболонки 
порожнини носа при ХПЕ відмічалося зрос-
тання колонізації мікроорганізмів. В основ-
ній групі у 17 (45,9%) і у 19 (46,3%) осіб з 
групи порівняння спостерігалося збільшен-
ня понад 105 КОУ кількості Staphylococcus 
aureus, Staphylococcus epidermidis 107 КУО – 
у 3 (8,1%) і у 4 (9,8%), відповідно. У 12 
(32,4%) пацієнтів основної групи і у 13 
(31,7%) з групи порівняння кількість Strep-
tococсus viridans відповідала 107 КУО. Пока-
зник Кlebsiella pneumoniae 103 КУО мав мі-
сце у 9 (24,3%) осіб основної групи і у 12 
(29,3%) з групи порівняння. Отже, у хворих 
на ХПЕ виявлено пригнічення нормофлори 
та суттєве зростання кількості умовно-
патогенних мікроорганізмів.  

В групі контролю показник умовно-
патогенної мікрофлори відповідав показни-
ку нормобіоценозу. Так, кількість Staphylo-
coccus aureus лише у 3 (14,3%) осіб не пере-

вищувала 104 КУО, а кількість Streptococus 
viridans у 2 (9,5%) становила 104-105 КУО. 

Поряд з бактеріологічними, проводи-
лись і серологічні дослідження на наявність 
антитіл до вірусу простого герпесу 1, 2 та 6-
го типів. В основній групі визначалися ан-
титіла до герпетичної інфекції у 29 (78,4%) 
хворих, а в групі порівняння – у 32 (78,0%). 
У більшості здорових осіб (у 17-81,0%) гер-
петична інфекція не виявлялася, однак у 4 
діагностовано перситенцію цієї інфекції 
(IgG в титрах до 1:128).  

Отже, етіологічне значення в розвитку 
ХПЕ надається патогенним та високопато-
генним мікроорганізмам. Формуванню мік-
робіоценотичних асоціацій у хворих на 
ХПЕ сприяє неодноразове використання 
антибактеріальних та десенсибілізуючих 
засобів, що необхідно враховувати при лі-
куванні даної категорії хворих. 

В результаті проведених досліджень 
визначено чітко виражений терапевтичний 
ефект комбінації пробіотика (субаліна) та 
імуномодуюючого (імуномакса) засобу мік-
робіоценозу слизової оболонки носових хо-
дів при ХПЕ. Так, мікробіологічне дослі-
дження відмітило нормалізацію біоценозу 
слизової оболонки у 2 (5,4%) хворих на 
ХПЕ основної групи, покращання показни-
ків мікрофлори – в 81,1% випадків збере-
ження їх порушення у 5 (13,5%). Після за-
вершення загальноприйнятого лікування 
(група порівняння) у жодного пацієнта з 
ХПЕ не спостерігалося нормалізації мікро-
флори слизової оболонки носового ходу, 
поліпшення стану мікробіоценозу відміча-
лося у 14 (34,1%), що було менше в 2,4 ра-
зи, ніж в основній групі (табл. 2). 

Відбувалося зменшення кількості ви-
падків виявлення кокової флори у хворих 
основної групи, а саме: стафілококи – у 8 
(21,6%), стрептококи – у 6 (16,2%). Одноча-
сно спостерігалося відновлення загального 
показника бактерій роду Кlebsiella pneumo-
niae у 5 (13,5%) осіб, які застосовували ком-
бінацію імуноактивних препаратів. У групі 
порівняння також відмічалося покращання 
мікробіоценозу слизової оболонки, однак 
була менш вираженою динаміка. Визначено 
зменшення кількості виявлення бактерій 
родів Staphylococcus і Streptococus: у 14,6% 
і 9,8% обстежених, відповідно. 
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Таблиця 2 

Динаміка показників мікрофлори у хворих  
на ХПЕ після завершення лікування (абс/%) 

Основна  
група (n=37) 

Група  
порівняння  

(n=41) Результати  
лікування кількість  

обстежених (абс/%) 
Нормалізація 2/5,4 - 
Суттєве покращання 14/37,9 3/7,3 
Покращання 16/43,2 11/26,8 
Відсутність ефекту 5/13,5 27/65,9 

 

Аналіз кількісного складу мікрофлори 
показав зменшення загального показника 
стафілококів у середньому до 104 КУО, 
стрептококів – до 105 КУО, а також зрос-
тання титрів мікробів роду клебсієла – до 
105 КУО. В групі порівняння зберігався під-
вищений показник стрептококів і лише у 3 
(7,3%) осіб відбувалося зниження титрів 
мікроорганізмів до 105 КУО. Аналогічна 
тенденція виявлена для стафілококів. Після 
завершення лікування в цій групі підви-
щення показника бактерій було у 5 (12,2%) 

хворих, а у 3 (7,3%) зменшився титр мікро-
біотичних показників (до 103 КУО). Це 
пов’язано із збереженням тимчасового вто-
ринного імунодефіциту у пацієнтів з ХПЕ, 
особливо з рецидивним перебігом хвороби.  

 
Висновки 
1. У порівнянні із здоровими особами 

у хворих на ХПЕ відмічалося збільшення 
загальної кількості випадків виявлення умо-
вно-патогенної мікрофлори, а постійними 
були показники стафілококів, а також мік-
робні асоціації переважала над бактеріаль-
ною монокультурою (79,4% і 21,6%, відпо-
відно), а найбільш часто зустрічалися три-
компонентні асоціації (37,9%). 

2. У хворих на ХПЕ в 4,2 рази частіше 
реєструвалася персистенція герпетичної ін-
фекції. 

3. При застосуванні комбінації субалі-
на та імуномакса в лікуванні хворих на ХПЕ 
був виявлений її позитивний вплив на стан 
мікробіоценозу слизової оболонки порож-
нини носа – у більшості обстежених відбу-
валося зменшення кількісного складу умов-
но-патогенної флори. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКИМ ПОЛИПОЗНЫМ 
ЭТМОИДИТОМ ПРИ ДИСБИОТИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЯХ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

ПОЛОСТИ НОСА  

Запорожец Т.Ю., Лоскутова И. В. (Луганск) 

Р е з ю м е  

Изучались изменения общей численности 
условно-патогенной микрофлоры у больных хро-
ническим полипозным этмоидитом (ХПЭ). Выяв-
лено, что у обследуемых пациентов в 4,2 раза чаще 
регистрируется персистенция герпетической ин-
фекции. Использование комбинации субалина и 
иммуномакса в лечении больных ХПЭ положи-
тельно влияет на состояние микробиоценоза сли-
зистой оболочки полости носа – у большинства 
больных происходило уменьшение количествен-
ного состава условно-патогенной флоры.  

EFFICIENCY OF TREATMENTS OF 
DISBIOTIC VIOLATIONS OF MUCOUS 

MEMBRANE OF NOSE FOR PATIENTS WITH 
CHRONIC POLYPOSIS ETHMOIDITIS 

Zaporozjets T.Y., Loskutova I.V. (Lugansk) 

S u m m a r y  

Changes to the general quantity of opportunis-
tic microflora were studied for patients with chronic 
polyposis ethmoiditis (CPE). And also it is exposed, 
that at this category of patients in 4,2 time persisten-
ciya of herpetic infection is more frequent registered. 
The use of combination of subalin and immunomax in 
treatment of patients with CPE exposed positive influ-
ence on the state of microbiocenosis of mucous mem-
brane of nose – at majority inspected there was dimin-
ishing of quantitative composition of opportunistic 
flora. 

 




