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На сьогодні відмічається тенденція до 
зростання кількості мікозів навколоносових 
пазух. Це пов’язано з нераціональним вико-
ристанням сучасної фармакотерапії, зокре-
ма потужних антибіотиків, із застосуванням 
методів лікування, що пригнічують імунну 
систему й природну резистентність органі-
зму, наявністю загальних захворювань (цу-
кровий діабет, СНІД). Питома вага грибко-
вої патології при хронічному запаленні на-
вколоносових пазух, за даними різних авто-
рів, коливається від 15 до 96%. 

Вдосконалення методів лабораторної 
діагностики також суттєво підвищило рі-
вень їх діагностування. І хоча в більшості 
випадків грибкові захворювання не знахо-
дять лабораторного підтвердження, факт 
зростання захворюваності на мікози навко-
лоносових пазух є незаперечним. Тому пи-
тання діагностики та лікування грибкових 
захворювань носа та навколоносових пазух 
та призначення лікування залишається одні-
єю із складних проблем ринології й вимагає 
її ґрунтовного подальшого вивчення.  

Перші описи мікозів навколоносових 
пазух відносяться до кінця XIX століття. В 
1883 р. Schubert [2], а потім в 1893 і в 1889 
роках Mackenzie і Siebenmann [1] опубліку-
вали спостереження грибкових уражень 
верхньощелепних пазух, викликаних гри-
бами роду Aspergillus. Майже через 100 
років, з появою комп'ютерної томографії, 
діагноз грибкового синуситу став більш 
звичним для отоларингологів, а розвиток 
методів ринохірургії й розробка нових про-
тигрибкових антибіотиків значно розшири-
ли можливості лікування цих хворих.  

Сучасна класифікація виділяє чотири 
форми грибкового синуситу, дві з яких є 

інвазивними і дві – неінвазивними. Різні 
форми мікозу існують у поєднанні, і в ряді 
випадків одна з них може переходити в 
іншу. Наприклад, субклінічний перебіг 
міцетоми при несприятливих обставинах 
може перейти в гостру інвазивну форму й 
викликати загрозливі для життя усклад-
нення.  

Міцетома є найбільш розповсюдже-
ною формою мікозу навколоносових пазух. 
В більшості випадків захворювання викли-
кається грибами Aspergillus (A. Fumigatus). 
Ці гриби поширені в природі, зустрічаються 
в ґрунті, сіні, зіпсованій їжі, плісенях, до-
машньому пилу. Їхні спори можуть попада-
ти на слизову оболонку носа й навколоно-
сових пазух при кожному вдиху. На слизо-
вій оболонці гриби знаходять для себе по-
живну речовину у вигляді застійного секре-
ту, однак при нормальній функції мукоцилі-
арного апарату росту грибів не відбуваєть-
ся. Сприятливі умови для інфікування ство-
рюються при обструкції природних отворів 
навколоносових пазух і порушенні мукоци-
ліарного кліренсу.  

Крім риногенного шляху грибкового 
інфікування верхньощелепної пазухи, мож-
ливий і одонтогенний шлях. У ряді випадків 
пусковим елементом для росту міцетоми 
може стати пломбувальний матеріал, що 
потрапив у верхньощелепну пазуху через 
канали зубів верхньої щелепи в тому випад-
ку, якщо їх корені проникають до пазухи. 
Ряд цих матеріалів містить важкі метали, 
зокрема цинк, що може каталізувати проце-
си життєдіяльності грибів. Але нерідко зу-
стрічаються також аспергільози лобної й 
клиноподібної пазух, причому і в них при 
рентгенологічному дослідженні можуть 
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визначатися включення металевої щільнос-
ті.  

Клінічно міцетома проявляється сим-
птомами рецидивуючого синуситу: голов-
ним болем, відчуттям тиску в підочничній 
ділянці, болем у зубах, рідше - утрудненням 
носового дихання, виділеннями й неприєм-
ним запахом з носа. Інколи захворювання 
може мати безсимптомний перебіг й бути 
випадковою знахідкою. Такі пацієнти, як 
правило, мають тривалу історію звертань до 
отоларинголога, повторних діагностичних 
пункцій верхньощелепної пазухи, при яких 
не було отримано ніякого вмісту. У бага-
тьох хворих в анамнезі – складні пломбу-
вання зубів на верхній щелепі. При локалі-
зації міцетоми в лобній або клиноподібній 
пазусі симптоматика відповідає клініці цих 
форм синуситу.  

Метою проведеного нами досліджен-
ня було підвищення ефективності діагнос-
тики, лікування і реабілітації пацієнтів з 
хронічними мікотичними захворюваннями 
носа і навколоносових пазух на основі да-
них функціональних та ендоскопічних дос-
ліджень архітектоніки різних навколоносо-
вих пазух і внутрішньоносових структур із 
застосуванням малоінвазивної хірургічної 
технології у поєднанні з етіопатогенетич-
ною терапією.  

В завдання дослідження входило: 1. 
Вивчити морфофункціональні особливості 
навколоносових пазух і остіомеатального 
комплексу у хворих з хронічним грибковим 
риносинуситом 2. Вивчити морфологічні 
зміни слизової оболонки навколоносових 
пазух у хворих з мікотичним ураженням, 
що поєднується з порушенням функції но-
сових клапанів, і дослідити їх аеродинамічні 
характеристики. 3. Дослідити зміни стану 
мукоциліарного транспорту слизової обо-
лонки порожнини носа у хворих грибковим 
ураженням навколоносових пазух. 4. На 
основі отриманих даних розробити оптима-
льну модель корекції внутрішньоносових 
структур в комплексі з етіопатогенетичною 
медикаментозною терапією у пацієнтів з 
міцетомою навколоносових пазух. 5. Визна-
чити особливості перебігу одонтогенних 
форм міцетом. 6. Провести співставлення 
традиційних діагностичних та лікувальних 
методик і запропонованого комплексного 

моду діагностики та лікування пацієнтів з 
міцетомою навколоносових пазух.  

 
Матеріал та методи дослідження 
 Для вирішення поставленої цілі та за-

вдань дослідження нами було проведено 
обстеження і лікування 156 осіб у віці від 18 
до 65 років з хронічними запальними захво-
рюваннями навколоносових пазух грибкової 
етіології та їх ускладненнями. За методами 
лікування хворі були розподілені на дві 
групи: 1-а, основна та 2-а, група порівняння, 
113 та 43 пацієнти, відповідно. За співвід-
ношенням за віком, статтю та захворюван-
нями обидві досліджувані групи були одно-
рідними (Р >0,005). 

Контрольну групу складали 10 прак-
тично здорових осіб з числа студентів, у 
яких проведено дослідження стану мукоци-
ліарного кліренсу (тест з використанням 
вугільного пилу) та дихальної функції носа 
– ринопневмометрію. 

У всіх обстежуваних пацієнтів нами 
проводилося дослідження стану аеродина-
міки порожнини носа. В ділянці клапану 
носа відбувається очищення повітряного 
потоку від найдрібніших частинок, завдяки 
чому запобігається інвазія всієї поверхні 
слизової оболонки порожнини носа та па-
зух. Цей процес очищення відбувається на 
вдиху.  

Пацієнтам 1-ї та 2-ї досліджуваних 
груп заплановані дослідження – ринопнев-
мометрія та визначення стану мукоциліар-
ного кліренсу порожнини носа проводилис 
при першому обстеженні – до хірургічного 
втручання, на 10, 20 і 30-у добу після нього. 
В переважній більшості випадків виконува-
лась полісинусотомія з корекцією внутріш-
ньоносових структур. 

Пацієнти 1-ї групи в післяопераційно-
му періоді в комплексній терапії з приводу 
грибкового синуситу приймали топічний 
кортикостероїд – флутиказону пропіонат 
через 10 днів після хірургічного втручання 
протягом 20 днів. 

Згідно з розробленим протоколом, 
клінічна частина роботи ґрунтувалася на 
результатах аналізу даних, отриманих при 
зборі анамнезу захворювання, а також на 
результатах оториноларингологічного об-
стеження, яке включало в себе усі види 
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ЛОР-ендоскопії. При цьому на кожного 
хворого ми заповнювали карту обстеження, 
фіксуючи в ній отримані дані; дихальну 
функцію носа визначали за допомогою ри-
нопневмометра, запропонованого Д.О. Ми-
хайловським та О.М. Науменком (1990, 
1998), за їх методикою. 

Мукоциліарна транспортна система 
порожнини носа оцінювалась за допомогою 
"сахаринового" тесту за І.Б.Солдатовим 
(1976). При його проведенні реєструвався 
час появи солодкого присмаку у ротовій 
порожнині після нанесення кристалів саха-
рину на передній кінець нижньої носової 
раковини в кожній половині порожнини 
носа. 

Всього в ЛОР-відділенні за період з 
2009 по 2011 р. обстежено 165 хворих з мі-

котичними ураженнями (міцетомами) на-
вколоносових пазух. Розподіл пацієнтів за 
локалізацією ураження пазух представлено 
в табл. 1.  

Абсолютну більшість складали паціє-
нти з ураженням максилярної пазухи – 84 
(54%). Найбільш рідко зустрічаючимися 
формами мікотичного ураження були фрон-
тальні пазухи. Грибковий фронтит нами 
виявлено лише у 5 (3%) пацієнтів. 

По відношенню до всіх 716 пацієнтів з 
хронічними запальними захворюваннями 
навколоносових пазух, що за відповідний 
період часу проходили лікування в умовах 
ЛОР-відділення Полтавської ОКЛ, хворі з 
грибковими або грибково-бактеріальними 
синуситами склали 21,8%. З числа цих об-
стежених чоловіків було 91, жінок – 65. 

 

Таблиця 1 

Розподіл пацієнтів за локалізацією ураження пазух 

Уражена пазуха Кількість хворих % 

Верхньощелепна 84 54 

Клиноподібна 31 20 

Фронтальна 5 3 

Решітчастий лабіринт 16 10 

Множинне ураження 20 13 

Всього: 156 100 

  
 
Дослідження порожнини носа, носової 

частини глотки та ділянок остіомеатальних 
комплексів проводилося жорсткими (ригід-
ними) ендоскопами фірми «Karl Storz» (0°, 
30°, 45° та 70°) з діаметром 4 мм за методи-
кою Штамбергера. При ендоскопічному 
дослідженні оцінювався стан порожнини 
носа до і після анемізації (стан слизової 
оболонки, носових ходів, морфологічні по-
рушення внутрішньоносових структур, ха-
рактер патологічного вмісту). 

В більшості випадків у обстежуваних 
хворих проводилась комп’ютерна томографія 
(КТ) навколоносових пазух (у 92 – 58,97%), 
рідше – МРТ (у 78– 50,0%). В найбільш склад-
них клінічних випадках – у 10 пацієнтів 

(6,41%) (внутрішньочерепні, орбітальні ускла-
днення) виконувались обидва дослідження: КТ 
і МРТ. В переважній більшості випадків наяв-
ність у обстежуваного рентгенограми навко-
лоносових пазух не виключала необхідності 
проведення додатково КТ або МРТ навколо-
носових пазух. В разі існування запального 
процесу в максилярній пазусі у більшості хво-
рих додатково віконувалась ортопантомогра-
фія з консультацією стоматолога.  

При підтвердженні наявності грибко-
вого тіла у порожнині однієї або декількох 
пазух у пацієнтів проводились хірургічні 
втручання на навколоносових пазухах і в 
порожнині носа із застосуванням малоінва-
зивної технології.  
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В більшості випадків ми надавали пе-
ревагу внутрішньовенному наркозу (у 138 
хворих – 88,46%) з інтубацією трахеї. Осно-
вою хірургічного втручання є ощадлива 
резекція гачкоподібного відростка, широке 
розкриття пазухи в ділянці середнього но-
сового ходу й розширення його природного 
співустя. Розміри співустя, що накладаєть-
ся, повинні бути достатніми для повного 
видалення грибкового тіла – близько 1,5-2 
см. Видалення грибкового тіла найкраще 
робити шляхом поєднання дій кюреток, 
відсмоктувача, щипців Блекслі та Біннера. 
Обов'язковим є ретельний огляд передніх і 
передньо-медіальних відділів пазухи за до-
помогою ендоскопа з кутом зору 70°.  

Забір матеріалу для мікробіологічного 
дослідження виконувався шляхом пункції 
або інтраопераційно до початку антибакте-
ріальної і антимікотичної терапії. Транспор-
тування до мікологічної лабораторії здійс-
нювалось протягом 2 годин. 

 
Результати досліджень  
та їх обговорення  
При проведенні клінічних та мікологі-

чних досліджень, а також з урахуванням 
даних рентгенографії, КТ або МРТ, у 134 
(85,9%) обстежуваних діагностована хроні-
чна неінвазивна форма грибкового синуситу 
– міцетома. При цьому найбільш розповсю-
дженою локалізацією виявилась верхньо-
щелепна пазуха – у 84 пацієнтів. Хронічна 
інвазивна форма грибкового синуситу спо-
стерігалась у 18 осіб, алергічний грибковий 
риносинусит - у 14, грибково-бактеріальний 
синусит - у 52 (33%). 

При мікотичному ураженні клинопо-
дібної пазухи або комірок ґратчастого лабі-
ринту звичайна рентгенографія навколоно-
сових пазух в аксіальній проекції була ма-
лоінформативною. Негативний результат 
рентгенологічного дослідження в окремих 
випадках (у 5 хворих – 3,21%) призводив до 
хибної діагностики і, як наслідок, до не-
своєчасного адекватного лікування з виник-
ненням ускладнень. 

Спостерігаючи за пацієнтами з міце-
томою, ми виявили, що у більшості з них 
(92%) мають місце морфологічні зміни в 
порожнині носа, що порушують механізм 
очищення. 

Співвідношення мікотичних уражень 
навколоносових пазух з порушенням архі-
тектоніки внутрішньоносових структур по-
казано на рис. 1. 

 
 

 

 Рис. 1. Співвідношення наявності порушень 
внутрішньоносових структур з локалізацією ура-
женої пазухи 

 
 
У більшості випадків була кореляція 

між цими ознаками, за винятком максиляр-
ної пазухи. У багатьох хворих при наявності 
верхньощелепного одонтогенного грибко-
вого синуситу порушення внутрішньоносо-
вих структур (ПВНС) не були характерни-
ми. Характерною ознакою для цих пацієнтів 
були періодично виникаючі виділення з 
ураженої половини порожнини носа, що 
мали смердючий характер. При виконанні 
ендомікрориноскопії наявність гнійних ви-
ділень можна було констатувати в ділянці 
остіомеатального комплексу лише після 
анемізації порожнини носа па після нахи-
ляння голови у здоровий бік. 

Основними скаргами при одонтоген-
ному запаленні верхньощелепної пазухи 
були болі або тяжкість у проекції пазухи 
(84,5%) і гнійні виділення з носа (79,1%). 
Характерною відмінною ознакою для гриб-
кового верхньощелепного синуситу в стадії 
загострення можна назвати періодично ви-
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никаюче відчуття неприємного запаху в 
носі (85,5%).  

Гіперемія слизової оболонки порож-
нини носа при загостренні хронічного гриб-
кового гаймориту (37,3%) тільки в 18,8% 
випадків поєднувалася з набряком та інфі-
льтрацією. При риногенних формах верх-
ньощелепного синуситу обидві ознаки були 
виражені у всіх спостереженнях. Утруднен-
ня носового дихання відмічала переважна 
більшість хворих з риногенним максилітом 
і тільки 40,9% пацієнтів, у яких був одонто-
генний синусит.  

При загостренні хронічного одонто-
генного грибкового синуситу набряк м'яких 
тканин в проекції максилярної пазухи зу-

стрічався в 2,5 рази частіше, ніж при рино-
генному максиліті (62,7,7% і 20,7%, відпо-
відно). 

Основними скаргами при одонтоген-
ному запаленні верхньощелепної пазухи був 
біль або тяжкість у проекції пазухи (84,5%) 
і гнійні виділення з носа (79,1%). Характер-
ною відмінною ознакою для таких хворих 
можна назвати відчуття неприємного запаху 
в носі (у 85,5%) (табл. 2). Гіперемія слизової 
оболонки порожнини носа при одонтоген-
ному синуситі (37,3%) тільки в 12% випад-
ків поєднувалася з набряком та інфільтраці-
єю (27,1%), при риногенних синуситах оби-
дві ознаки були виражені у всіх спостере-
женнях. 

  
 

Таблиця 2 

Характер скарг та клінічних симптомів загострення хронічного гнійного верхньощелепного  
синуситу при одонтогенному та риногенному гаймориті 

Скарги, клінічні симптоми  
хронічного грибкового гаймориту 

Одонтогенний  
гайморит (n=51) 

Риногенний  
гайморит 

(n=30) 

Підвищення температури тіла 19 29 

Головний біль 37 27 

Біль або тяжкість у проекції верхньощелепних пазух 93 21 

Утруднення носового дихання 45 32 

Гнійні виділення з носа 87 37 

Порушення нюху 12 35 

Відчуття неприємного запаху в носі 94 6 

Набряк м'яких тканин у проекції в/щелепної пазухи 69 8 

Гіперемія слизової оболонки порожнини носа 41 37 

Набряк та інфільтрація слизової оболонки порожнини носа 32 35 

Гнійний вміст в середньому носовому ході 68 35 

 
 
Утруднення носового дихання відмі-

чали 80% хворих з риногенним гайморитом 
і тільки 40,9% – з одонтогенним. При одон-
тогенному синуситі набряк м'яких тканин в 
проекції максилярної пазухи реєструвався в 
2,5 рази частіше, ніж при риногенному 
(62,7% та 20%, відповідно). 

Зміни внутрішньоносових структур, 
які потребують хірургічної корекції, у паці-
єнтів з одонтогенним запаленням верхньо-
щелепної пазухи зустрічалися в 5,2 рази 
рідше, ніж при риногенному. Хірургічне 
втручання при одонтогенному верхньоще-
лепному синуситі орієнтовано безпосеред-
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ньо на верхньощелепну пазуху, в той час як 
при риногенному - на зону остіомеатально-
го комплексу та корекцію внутрішньоносо-
вих структур. 

Отже, одонтогенні верхньощелепні 
синусити значно відрізняються від рино-
генних за етіологією, патогенезом, клініч-
ними проявами і, вимагають особливого 
підходу і тактики лікування. 

Аналізуючи дані анамнезу, особливо-
сті перебігу хвороби, наявність супутньої 
патології, ми виділили сприятливі фактори 
для розвитку мікотичного запалення: полі-
позно-гнійна форма синуситу - 78%, одон-
тогенна природа – 81% (проникнення плом-
буючого матеріалу, імплантів у верхньоще-
лепну пазуху, тривалий періодонтит), без-
перервно-рецидивуючий характер риноси-
нуситу із загостреннями 4 - 5 разів на рік, 

тривалі і часті курси антибактеріальної те-
рапії, резистентність до традиційного ком-
плексного лікування, супутні захворювання 
(бронхіальна астма та цукровий діабет); 
морфологічні зміни внутрішньоносових 
структур (виражене викривлення перегоро-
дки носа, наявність гіпертрофованого Agger 
nasi, concha bullosa, bulla ethmoidalis, безси-
стемне тривале застосування інтраназаль-
них глюкокортикостероїдів) – 7%. У наших 
дослідженнях мікробіологічне (культураль-
не) підтвердження мікотичної природи си-
нуситу визначено в 86,5% випадків. 

При наявності поліпозних або поліпо-
зно-гнійних форм синуситів хірургічне 
втручання включало шейверну поліпотомію 
порожнини носа, ділянки остіомеатального 
комплексу, дренажних отворів навколоно-
сових пазух. 

 
Таблиця 3 

Строки звертання за медичною допомогою хворих на одонтогенний  
та риногенний верхньощелепний синусит 

Строки звертання до лікаря 
Причина запального процесу 

одонтогенний (n=51) риногенний (n=30) 
абс. % абс. % 

До 2 тижнів 5 9,80 15 50,00 
До 1 міс 12 23,53 8 26,67 
1-6 міс 17 33,33 3 10,00 
6-12 міс 6 11,76 3 10,00 

Більше12 міс 11 21,57 1 3,33 

 
Таблиця 4 

Спектр мікрофлори, виділеної у пацієнтів з мікотичним ураженням навколоносових пазух 

Мікрофлора ураженої пазухи 
Кількість пацієнтів 

абс. % 

S. aureus 68 21,5 

S. epidermidis 36 11,4 

S. pyogenes 29 9,2 

S. pneumoniae 18 5,7 

E. coli 6 1,9 

A. Fumigatus 113 35,8 

Candida spp. 18 5,7 

Патологічну мікрофлору не виділено 28 8,9 
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Отже, як стає зрозуміло з табл. 4, у 

переважної більшості обстежуваних з хро-
нічним синуситом переважає змішана фло-
ра. Частіше всього спостерігались грибково-
бактеріальні асоціації. Монофлору було 
виділено лише у 32 пацієнтів, що складає 
20,5%. Але у більшості хворих – у 113 
(72,4%) вдалось виявити збудник A. 
Fumigatus.  

Безсимптомний перебіг мікотичного 
ураження зустрічався у 21,5±4,2% пацієнтів. 
При вивченні і аналізі даних КТ та МРТ 
досліджень було визначено, що безсимпто-
мний перебіг мікотичного ураження навко-
лоносової пазухи тривав до того часу, поки 
грибкове тіло не блокувало природне спо-
лучення пазухи.  

Спираючись на анамнестичні дані, ми 
виявили, що загострення грибкового синуси-
ту в більшості випадків (78%) виникало на 
фоні гострої респіраторної вірусної інфекції.  

Лікувально-діагностична пункція вер-
хньощелепної пазухи, що традиційно вико-

нується ендоназально через нижній носовий 
хід голкою Куликовського, на догоспіталь-
ному етапі лікування була проведена у 34 
(21,79%) хворих. Серед них у 15 (44,12%) 
промивання виявилось неефективним вна-
слідок повної блокади природного співустя; 
у 6 (11,76%) – через деякий час після пунк-
ції (від 1 год до 3 діб) відмічалось погір-
шення стану, з посиленням болю, виник-
ненням набряку в ділянці ураженої пазухи. 
У 13 (38,24%) осіб при пункції верхньоще-
лепної пазухи промивні води виявились 
чистими, виходили вільно. 

Ендоскопічне дослідження порожни-
ни носа у обстежуваних дозволило виявити 
характерні для грибкового ураження симп-
томи (табл. 5). 

Дослідження мукоциліарного кліренсу 
за методикою визначення тривалості пере-
міщення сахарину в даній підгрупі прово-
дилося у всіх пацієнтів, і показник склав 
21,1±0,32 хв, що значно перевищує норма-
льні величини. 

 
Таблиця 5  

Результати ендомікрориноскопії у пацієнтів  
з мікотичними ураженнями навколоносових пазух 

Симптоми 
Кількість спостережень 

(абс) % (М±m) 

Набряк носових раковин у поєднанні з гіперемією  
слизової оболонки порожнини носа 40 61,5±6,0 

Наявність гнійного вмісту і кірок на поверхні слизової оболонки,  
у тому числі в середньому і верхньому носових ходах 29 44,6±6,1 

Наявність гнійного вмісту на хоанах, лемеху, в середньому  
носовому ході при задній риноскопії 27 41,5±6,1 

Гіперплазія середніх і нижніх носових раковин 63 96,9±2,1 

Наявність поліпів у верхній і середній носових ходах  
та однойменних раковинах 31 47,6±6,1 

Наявність специфічного вмісту в порожнині носа 31 47,6±6,1 

Локалізація міцетоми в максилярних пазухах 65 100 

Локалізація міцетоми в максилярних пазухах у поєднанні  
з комірками ґратчастого лабіринту 20 30,7±5,7 

Локалізація міцетоми в максилярних пазухах в поєднанні  
з лобною пазухою 8 12,3±4,0 

Деструктивні зміни прилеглої кісткової тканини 4 6,1±2,9 
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В результаті цих досліджень нами бу-

ло виявлено, що культурою, яка найчастіше 
зустрічається у пацієнтів з наявністю гриб-
кового тіла, були гриби роду Aspergillus 
(44,6±6,2%). 

У більшості обстежуваних з мікотич-
ними ураженнями максилярних пазух рент-
генологічно виявлялось гомогенне, рідше – 
пристінкове зниження їх пневматизації. В 
проекції пазухи визначалось округле утво-
рення з чіткими контурами, підвищеної 
щільності, місцями з ділянками кальцифіка-
ції.  

У 4 (2,56%) осіб спостерігалися озна-
ки деструкції прилеглої кісткової тканини. 

Сучасний погляд на лікування хворих 
з екзофітною формою росту колоній цвіле-
вих грибів однозначно зводиться до хірур-
гічного втручання, що полягає в радикаль-
ному видаленні грибкового тіла і ретельній 
санації ураженої пазухи. Традиційна мето-
дика хірургічного втручання з приводу мі-
цетоми навколоносових пазух полягає в 
парціальній резекції гачкоподібного відрос-
тка, широкому розкритті пазухи в ділянці 
середнього носового ходу і розширенні його 
природного співустя. Розміри співустя, як 
правило, повинні бути достатніми для пов-
ного видалення грибкового тіла – приблиз-
но 1,5-2 см.  

У 2-й групі порівняння на 10-у добу 
нами відмічена позитивна динаміка зі ста-
тистично недостовірним відставанням від 
основної групи: утруднення носового ди-
хання мало місце у 73,9±5,1%, рідкі гнійні 
виділення з носа, виділення у вигляді «рід-
кого сиру» із запахом «цвілі» і відчуття тис-
ку в підочничній області більше не спосте-
рігалися. У 4,3-4,2% випадків зберігався 
періодичний біль в зубах верхньої щелепи з 
боку ураження, головний біль залишався у 
58,7±7,4%, загальне нездужання не зареєст-
ровано, зниження гостроти нюху зберігало-
ся у всіх 19,7±5,1%, сльозотечі не відміча-
лось. 

Ендоскопічні дані у групі порівняння 
дозволила відмітити менш виражений регрес 
об'єктивних симптомів, ніж в основній групі: 
набряк носових раковин у поєднанні з гіпе-
ремією слизової оболонки порожнини носа 
(73,9±5,1%), серозно-гнійний вміст на пове-

рхні слизової оболонки верхнього і серед-
нього носових ходів, серозно-гнійний вміст 
на склепінні хоан, лемеху, в середньому но-
совому ході при задній риноскопії, специфі-
чний грибковий вміст в просвіті носових 
ходів не спостерігалися. Частота розвитку 
гіперплазії середніх і нижніх носових рако-
вин не зазнала змін і складала 95,6±4,2%, 
деструктивні зміни прилеглої кісткової тка-
нини спостерігалися у 8,6±5,8% випадків. 
Серозно-геморагічний вміст, як і в основній 
групі, зменшився до статистично достовір-
них показників 4,3-4,2%. 

На 30-у добу повторне мікробіологіч-
не дослідження з ділянки розташування 
міцетоми (проводилось промивання фізіо-
логічним розчином) показало, що частота 
повторних посівів грибкових культур в ос-
новній групі достовірно нижча, ніж у конт-
рольній (p<0,005). Так, частота висівання 
грибкової культури роду Aspergillus в осно-
вній групі зменшилась до 5,9±1,4%, в той 
час як в групі порівняння мікофлора спо-
стерігалася у 11,0±4,1%.  

При повторному огляді через 1 рік пі-
сля операції нами відмічено 2 (1,8%) реци-
диви мікотичного ураження в основній гру-
пі і 3 (6,98%) – в групі порівняння, що дос-
товірно відрізняється (p<0,005). Клінічні 
прояви у групі порівняння супроводжували-
ся вираженими симптомами, характерними 
для грибкової інфекції: виділення з носа у 
вигляді «рідкого сиру» з запахом «цвілі», 
наявність гнійного вмісту і кірок на поверх-
ні слизової оболонки, у тому числі в серед-
ньому і верхньому носових ходах, наявність 
специфічних виділень в порожнині носа. 

Дослідження в динаміці дихальної 
функції порожнини носа і рухової активно-
сті миготливого епітелію вказує на більш 
енергійне відновлення цих показників до 
нормальних цифр у пацієнтів 1-ї групи, 
комплексне лікування яких включало вико-
ристання топічних глюкокортикостероїдів. 

У пацієнтів 1-ї групи в жодному випа-
дку протягом 1 року післяопераційного спо-
стереження рецидиву поліпозного процесу 
ми не спостерігали. У 3 хворих з групи по-
рівняння (6,98%) мав місце рецидив поліпо-
зного процесу протягом 8-12 міс післяопе-
раційного періоду. 
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Висновки 
На підставі вивчення особливостей 

патогенезу, клінічного перебігу грибкового 
синуситу визначено оптимальний обсяг 
сучасних діагностичних досліджень, розро-
блено алгоритм дій отоларинголога при 
цьому захворюванні. 

Використання діагностичних критері-
їв, що визначають показання до ендоскопіч-
ного хірургічного втручання при мікотич-
них синуситах, сприяє уточненню спрямо-
ваності та обсягу операції, дозволяє змен-
шити число післяопераційних ускладнень, 
попередити виникнення рецидивів, уникну-
ти проведення реоперації, скоротити строки 
лікування хворих. 

 
1. У більшості пацієнтів (78,6%) з мі-

котичним ураженням навколоносових пазух 
мають місце морфологічні зміни внутріш-
ньоносових структур, що порушують нор-
мальну аеродинаміку порожнини носа та 
створюють умови для розладу дренажу та 
вентиляції навколоносових пазух. 

2. Порушення функції мукоциліарного 
кліренсу порожнини носа спостерігаються у 
67,9% пацієнтів з міцетомою навколоносо-
вих пазух і корелюють з внутрішньоносо-
вими аномаліями. 

3. Кількість хворих на одонтогенний 
грибковий верхньощелепний синусит ста-
новить 86,9% від числа всіх пацієнтів з мі-
котичними захворюваннями верхньощелеп-
них пазух, що свідчить про провідну роль 
одонтогенного чинника у виникненні гриб-
кового синуситу максилярної локалізації. 

4. Зміни в остіомеатальному комплек-
сі при одонтогенному верхньощелепному 
синуситі мають вторинний характер і зу-
стрічаються значно рідше (24,3%), ніж при 
риногенному грибковому синуситі (79,4%). 

5. Порушення максилярного співустя 
спостерігаються у пацієнтів з міцетомою 
пазухи в 74,8% випадків, що пов'язано із 
запальним процесом в початковому відділі 
співустя (з боку пазухи). 

6. У пацієнтів з грибковим сфеноїди-
том назальна симптоматика виявляється 
рідко (15,8%), в той час як неврологічна – є 
домінуючою. 

7. Використання діагностичного алго-
ритму, розроблені ендоскопічні хірургічні 
методи втручання при грибковому синуситі 
з одномоментною корекцією внутрішньоно-
сових структур з комплексною етіо-
патогенетичною терапією дозволяють дося-
гти позитивних клініко-функціональних 
результатів у 79,8% таких хворих. 
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МИКОТИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ  
ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ: ОСОБЕННОСТИ  

ТЕЧЕНИЯ 

Бен Хассин Мохамед Али, Безшапочный С.Б. 
(Полтава) 

Р е з ю м е  

Представлены результаты изучения морфо-
логических изменений слизистой оболочки около-
носовых пазух у больных с микотических пораже-
нием, сочетающимся с нарушением функции но-
совых клапанов, проведено исследование их аэро-
динамических характеристик. Исследованы изме-
нения состояния мукоцилиарного транспорта сли-
зистой оболочки полости носа у больных с гриб-
ковым поражением околоносовых пазух. На осно-
ве полученных данных разработана оптимальная 
модель коррекции внутриносовых структур в ком-
плексе с этиопатогенетической медикаментозной 
терапией у пациентов с мицетомой околоносовых 
пазух. Определены особенности течения одонто-
генных форм мицетом. Представлено сопоставле-
ние традиционных диагностических и лечебных 
методик и предложенного комплексного метода 
диагностики и лечения пациентов на мицетомы 
околоносовых пазух. 

MYCOSIS OF THE PARANASAL SINUSES: 
CHARACTERISTICS OF THE DISEASE 

Ben Hassin Mohamed Ali, Bezschapochniy S.B.  
(Poltava) 

S u m m a r y  

The study of morphological changes of mucous 
membrane of paranasal sinuses in patients with my-
cotic lesion associated with dysfunction of nasal 
valves and the investigation of their aerodynamic 
characteristics have been conducted. The changes for 
state of mucociliary transport of nasal mucous mem-
brane in patient with fungal lesion of paranasal sinuses 
have been investigated. On the basis of received data 
the optimal model for correction of intra-nasal struc-
tures combined with etiopathogenetic medicinal thera-
py in patients with mycetoma of paranasal sinuses has 
been elaborated. The peculiarities of odontogenic 
forms’ process with mycetoma have been determined. 
The comparison of traditional diagnostic and thera-
peutic methods, and proposed combined mode-
diagnostics and treatment of patients with mycetoma 
of paranasal sinuses has been conducted. 

 


