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Лікувальні заходи при мікотичних
ураженнях верхніх дихальних шляхів
ускладнюються відсутністю чітких критеріїв оцінки діагностичних засобів при визначенні клінічних форм цієї патології. Існує
суттєва розбіжність в показниках культуральних досліджень грибкової флори у пацієнтів із хронічними ринітами та синусітами.
В.Н. Красножен та співавтори [1] висівали
чисту культуру Candida у 12,4% хворих, у
поєднанні із бактеріальною флорою – у
39,6% хворих. За даними E.Т. Гаппоєвої та
співавторів [2], ці показники становили,
відповідно, 16,7% та 20%. Ponikau зі співавторами [3] з клініки Mayo (Rochester, США)
виявили мікроміцети у вмісті навколоносових синусів у 96% хворих на хронічний синусит. А.Ф. Патрін [4] висіював мікроміцети у 5,8% хворих. М.Н. Мельников [5] вважає, що 40% хворих із поліпозом навколоносових синусів страждають на алергічний
грибковий синусит, при цьому гриби виявлялись лише у вмісті навколоносових синусів, а не в слизовій оболонці. Stamberger та
інші автори [6-7] вважають, що зростання
частоти грибкових синуситів обумовлюється як покращенням їх діагностики, так і зростанням переліку факторів, які сприяють
розвитку мікозів (вторинні імунодефіцити,
імуносупресивна терапія, погіршення екології довкілля та ін.). За даними О.К. Хмельницького [8], діагностувати мікоз можливо тільки при виявленні грибів в тканинах
та наявності в них відповідних реактивних
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джень виділень, на його думку, робить можливим виявлення так званої просвіткової
мікопатії, яку, при наявності клінічних
ознак, відносять до передінвазивної форми
мікозу. Саме лише висівання грибів, при
відсутності клінічної симптоматики, О.К.
Хмельницький визначає як міконосійство.
Завдання роботи полягало в мікроскопічному вивченні цитологічних та гістологічних препаратів матеріалу, отриманого від
пацієнтів з хронічним запаленням верхніх
дихальних шляхів з метою диференціації
характеру запального процесу.
Матеріали та методи
Матеріалом для дослідження слугували
мазки-відбитки, які було отримано під час
хірургічних втручань з поверхні слизової
оболонки верхньощелепних синусів у 20 хворих на хронічний риносинусит. Для проведення цитологічних досліджень в мазкахвідбитках запропоновано використовувати
плівки, які можуть готуватись ex tempore в
необхідних розмірах та формах в залежності
від індивідуальної топографії ураженої поверхні слизової оболонки. Після отримання відбитка мазок фіксується протягом 20-30 хв в
96° спирті, висушується, і в такому стані плівки зберігаються тривалий час. Можна застосовувати будь-який метод фарбування, ми
використовували фарбування за Романовським та гематоксиліном і еозином. Забарвлені
плівки укладали на предметне скло, наносили
бальзам, покривали покривним склом, витримували протягом кількох годин під вагою.
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Результати та їх обговорення
Мікроскопічне дослідження мазківвідбитків зі слизової оболонки порожнини
носа підтверджувало клінічні ознаки хронічного запального процесу порожнини носа
та навколоносових пазух у пацієнтів.
В мазках містились нейтрофільні лейкоцити, які були дифузно розміщені на плівці або скупчені в конгломерати різної
щільності, значна частина клітин знаходилась в стадії дегрануляції (рис. 1).

Чисельність епітеліальних клітин в мазках
відображає інтенсивність їх десквамації та
може характеризувати ступінь альтеративних явищ в слизовій оболонці. В одних випадках, при однаковому збільшенні в полі
зору налічується декілька епітеліальних клітин, в інших – все поле зору заповнене десквамованим епітелієм (рис. 2, 3).

Рис. 2. Цитограма. Малочисельне скупчення
циліндричних клітин та поодинокі келихоподібні
клітини Гематоксилін-еозин (х400).

Рис. 1. Цитограма. Мазок-відбиток слизової
оболонки хворого хронічним гнійним синусітом.
Густе скупчення нейтрофільних лейкоцитів. Романовський-Гімза (х200).

В усіх мазках, поряд із нейтрофілами,
диференціювались у великій кількості лімфоцити і, в значно меншій мірі, плазматичні
клітини. Важливим компонентом цитограми, який характеризує глибину процесу при
хронічному запаленні, є клітини покривного
епітелію. С.В. Рязанцев та співавтори [9]
вказують, що з поверхні інтактної слизової
оболонки важко отримати епітеліальні клітини.
В наших дослідженнях епітелій виявлявся в усіх випадках, його кількість, цитоструктура і характер взаємозв’язку у різних
пацієнтів мали відмінності.
В усіх мазках диференціювались поліморфні клітини миготливого епітелію.
Переважна кількість клітин мала циліндричну форму, широку цитоплазму біля апікального краю та вузьку і витягнуту – у базального, рідше зустрічались клітини призматичної та келиховидної форми (рис. 2).
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Рис. 3. Цитограма. Густе скупчення поліморфних циліндричних клітин. Гематоксилінеозин (х400).

В багатьох мазках кількісно переважають клітини плоского епітелію із ознаками некробіозу, ядра в більшості із них пікнотичні або зовсім відсутні. В таких мазках
все поле зору заповнено нейтрофілоцитами,
еритроцитами, слизом, що підтверджує клінічну симптоматику гнійного запалення.
Нами проведено порівняльний аналіз
цитологічних та культуральних характеристик матеріалу, отриманого у пацієнтів із
хронічним запаленням порожнини носа. Не
в усіх хворих, у яких культурально виділялись гриби Penicillium, ця флора виявлялась
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в мазках-відбитках. Співпадіння цитологічних та культуральних даних, на наш погляд,
відбувається при інвазії грибкових тіл і розвитку в слизовій оболонці реактивних явищ.
Саме лише висівання грибів, як зазначає
О.К. Хмельницький [8], не може служити
свідченням розвитку мікологічного ураження. Проведене дослідження дозволило виявити хворих, у яких клініко-культуральні
дані мікотичного ураження порожнини носа
були підтверджені результатами цитологічного аналізу. В мазках-відбитках зі слизової
оболонки порожнини носа міститься значна
кількість нейтрофілоцитів, зустрічаються
лімфоцити та плазмоцити. Серед десквамованих епітеліальних клітин хаотично розташований міцелій гриба у вигляді розгалужених ниток або войлокоподібних клубочків (рис. 4).

Крім міцелію, виявляються спорові
форми гриба, які дифузно розповсюджені на
поверхні мазка, знаходяться в міжклітинних
просторах та внутрішньоклітинно (рис. 5).
Культурально у таких хворих висівався пліснявий гриб виду Penicillium.

Рис. 5. Цитограма. Дрібні спорові форми
гриба серед епітеліальних клітин. РомановськийГімза (х400).

Рис. 4. Цитограма. Нитки міцелію пліснявого гриба серед десквамованих епітеліальних клітин. Гематоксилін-еозин (х400).

Висновки
Використання цитологічних та гістологічних досліджень є інформативним при
визначенні етіологічних факторів запального процесу, зокрема, грибкового походження. Застосування гістологічних методів із
дослідженням тканин, видалених при хірургічному втручанні, дозволяє діагностувати
мікотичне ураження з глибокою інвазією
грибів.
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PARANASAL SINUSES
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Резюме

Summary

Авторы предлагают применение цитологического исследования мазков-отпечатков с поверхности слизистой оболочки полости носа и
околоносовых пазух для быстрого определения
этиологических факторов воспалительного процесса, в частности грибкового происхождения.

The authors proposed cytological investigation
of smears from surface of the nasal cavity and paranasal sinuses mucosa for quick identification of etiologic
factors of inflammatory process including fungal sinusitis.
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