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Проблема мікотичної інфекції прино-
сових пазух має важливе медико-соціальне 
значення в зв’язку із значним її розповсю-
дженням [2]. За даними J. Taxi (2006) паціє-
нти з патологією приносових пазух склада-
ють 20% населення планети, при цьому у 6-
12% з них виявляють грибкові елементи при 
культуральному чи гістологічному дослі-
дженні. Збільшенню частоти мікозів сприя-
ють дві групи причин: 1) зростання факто-
рів, що пригнічують імунітет (кортикосте-
роїдна, імуносупресивна, цитостатична те-
рапія, тривале лікування антибіотиками, 
різні варіанти катетеризації, операції з тран-
сплантації органів і тканин, СНІД); 2) удо-
сконалення методів діагностики (викорис-
тання більш сучасних методів забору і ла-
бораторного дослідження матеріалу, засто-
сування СКТ та МРТ для діагностики міце-
томи) [7]. Зросло не тільки число і важкість 
грибкових інфекцій, але і розмаїття грибів, 
що виступають в якості етіологічних аген-
тів. З усіх грибкових синуситів на долю 
грибів роду Aspergyllus, Alternaria, 
Penicillinum, Candida припадає 87,2%, в 
12,8% виділяють гриби роду Mucor spp. [1]. 

Більшість авторів [8] розрізняють 5 
форм грибкового синуситу: інвазивні (гост-
рий блискавичний, гранулематозний, хроні-
чний) і неінвазивні (синус міцетома і еози-
нофільний грибковий синусит). Інвазивна 
форма грибкового синуситу зустрічається 
переважно у ендемічних районах із жарким 
кліматом (Судан і північна Індія). В спосте-
реженнях Д.І. Заболотного та співавторів [1] 
не зареєстровано випадків інвазивного гри-
бкового синуситу, підтвердженого гістоло-
гічно. Д.Д. Редько і співавтори [4] привели 
спостереження 18 пацієнтів з хронічним 

інвазивним грибкових синуситом в Респуб-
ліці Білорусь.  

За даними методів променевої діагно-
стики, включаючи КТ, можна тільки запідо-
зрити специфічне ураження пазух [6]. Ме-
тодом верифікації діагнозу вважають гісто-
логічне дослідження з виявленням міцелія 
грибів в слизовій оболонці пазухи, кровоно-
сних судинах чи кістці [3, 5].  

Мета роботи: вивчити СКТ ознаки та 
особливості грибкового ураження приносо-
вих пазух.  

 
Матеріали і методи 
На протязі 2002-2011 рр. нами прове-

дена СКТ при носових пазух 334 пацієнтам 
у віці 17-72 років із хронічним запальним 
процесом в них. Пацієнти знаходились на 
обстеженні та лікуванні в ЛОР-стаціонарах 
міста Івано-Франківська. Серед обстежених 
202 чоловіки (65,5%) та 132 жінки (39,5%).  

Дослідження проводили на спіраль-
ному комп’ютерному томографі «Somatom 
Emotion» фірми Siemens. Залежно від пока-
зань використовували сканування у акіса-
льній чи фронтальній проекціях. При дослі-
дженні синусів застосовували  протоколи 
«sinus» та  «sinus Spi» з такими параметра-
ми: напруга – 130 кВ, сила струму – 60-80 
мА, товщина томографічного зрізу – 2-5 мм, 
пітч – 1,0 (при спіральному скануванні), 
інтервал реконструкції – 1-2 мм (при спіра-
льному скануванні).  

Для кількісної та якісної оцінки стану 
досліджуваних тканин при СКТ ми викорис-
товували денситометрію та СКТ-
гістографічний аналіз. Денситометрія – це 
інтегральний вимір фізичної та рентгенівської 
щільності кожного елементу площі (пікселя) 
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круглої, прямокутної чи іррегулярної зон дос-
лідження в одиницях Хаунсфілда (од. H). 

Гістографічний аналіз – статистична 
оцінка зони зацікавленості (діаграми апер-
тури) іррегулярної, прямокутної чи округлої 
форми на підставі розгляду її мінімальної, 
середньоарифметичної, максимальної щіль-
ностей, стандартного відхилення, профілю 
гістограми.  

Всім хворим проведені загальнокліні-
чні методи обстеження, ендоскопія порож-
нини носа, хірургічні втручання.  

 
Результати і обговорення 
В результаті проведеного комплексно-

го клініко-променевого обстеження в 28 
пацієнтів (8,38%) діагностовано грибкове 
ураження приносових пазух. З причин ви-
никнення у 22 пацієнтів (78,6%) хронічний 
синусит риногенного походження, у 6 
(21,4%) – одонтогенний.  

Хворі скаржилися на гнійні виділення 
з носа (82,1%), утруднення носового  ди-
хання (85,7%), неприємний запах у носі 
(28,6%), відчуття тиску та розпирання в 
ділянці синуса та підочній ділянці (42,9%), 
головний біль (17,9%). Тривалість захворю-
вання коливалась в межах від 1 до 8 років. 
12 пацієнтів (42,9%) неодноразово були 
прооперовані з приводу хронічного риноси-
нуситу.  

При проведенні СКТ виявлено: одно-
бічний запальний процес у верхньощелеп-
ній пазусі – в 16 випадках (57,14%), двобіч-
ний гайморит – в 6 (21,43%), ураження вер-
хньощелепної пазухи, комірок решітчастого 
лабіринту – в 3 (10,71%), пансинусит – в 3 
(10,71%).  

За характером ураження пазух визна-
чали: хронічний гіперпластично-гнійний 
синусит – у 15 пацієнтів (53,58%), хроніч-
ний поліпозно-гнійний синусит – у 5 
(17,76%), хронічний гнійний синусит – в 4 
(14,28%), хронічний кістозний синусит – в 2 
(7,14%), хронічний фіброзний синусит – в 2 
(7,14%). 

СКТ-симптомами, що дозволили ви-
значити грибкове ураження пазух були (рис. 
1, 2): 

- характерна сенситометрична щіль-
ність вмісту уражених пазух  в межах 50-60 
од. H – 18 випадків (64,28%);  

- наявність в порожнині пазух вклю-
чень високої щільності 300-1200 од.H – 8 
випадків (28,57%); 

- ремоделювання порожнин верхньо-
щелепних пазух, комірок решітчастого ла-
біринту, лобової пазухи – в 7 (25%); 

- зміни стінок пазух у вигляді їх скле-
розування (3 випадки – 10,7%), витончення 
(5 випадків – 17,86%), наявність ерозій сті-
нок пазух (3 випадки – 10,7%); 

- активне неоднорідне нагромадження 
контрасту при проведенні внутрішньовен-
ного підсилення.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. СКТ  в аксіальній проекції хворої К., 

66 р. Правобічний поліпозний грибковий риніт, 
гайморит. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Реконструкції у фронтальній та сагі-

тальній проекціях хворої К., 66 р. Правобічний 
поліпозний грибковий риніт, гайморит. 

 
Сумарно, за даними спірально-

комп’ютерно-томографічного дослідження 
наявність специфічного синуситу виявлено 
у 23 з 28 пацієнтів, що складає 82,14%. В 
цих хворих визначались характерні СКТ-
симптоми грибкового ураження приносових 
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пазух. У інших 5 пацієнтів (17,86%) за да-
ними СКТ діагностовано хронічний запаль-
ний процес, а грибкове ураження виявлено 
після хірургічного втручання та гістологіч-
ної верифікації матеріалу.  Діагноз верифі-
ковано у всіх 28 пацієнтів при мікроскопіч-
ному  та гістологічному дослідженнях. Мі-
целій та спори гриба Aspergyllus виявлено у 
19 хворих (67,86%).  

Під нашим спостереженням на протязі 
5 років знаходилась пацієнтка Ч., 52 років, 
що лікувалась в ЛОР-відділі ОКЛ. При 
першому зверненні до клініки в 2004 році 
при СКТ виявлено ознаки хронічного полі-
позного пансинуситу та запідозрено 
об’ємний процес приносових пазух (рис. 3). 
Для уточнення діагнозу хворій проведено 
дослідження з внутрішньовенним підсилен-
ням (рис. 4) і виявлено неоднорідне нагро-
мадження контрасту в патологічному утворі 
приносових пазух та структурах передньої 
черепної ямки. При гістологічному дослі-
дженні та мікроскопічному огляді мазків 
порожнини носа доведено грибкову етіоло-
гію процесу. Проведено поліпотомію та 
призначено етіопатогенетичне лікування. В 
2007 році хвора повторно звернулась до 
клініки із загостренням запального процесу 
приносових пазух після перенесеного гост-
рого респіраторного вірусного захворюван-
ня. Проведено контрольну СКТ (рис. 5), при 
якій виявлено хронічний запальний процес 
в лівій половині носа, верхньощелепній та 
клиноподібній пазухах. СКТ ознак специфі-
чного ураження не визначалося. Пацієнтка  
після консервативного лікування виписана з 
покращенням.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. СКТ в аксіальній проекції хворої Ч., 

52 р.  Поліпозний пансинусит. 

В 2009 році проведено контрольне 
СКТ обстеження під час загострення хроні-
чного синуситу (рис. 6). На СКТ визнача-
ються ознаки рецидиву грибкового уражен-
ня пазух.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. СКТ з в/в підсиленням хворої Ч.,  

52 р. В  патологічному процесі, що розповсюдився 
на структури передньої черепної ямки мозку, ак-
тивно скупчується контраст. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5. СКТ в аксіальній проекції хворої Ч., 

52 р. через 3 роки після лікування. Лівобічний 
хронічний гайморит, етмоїдит, сфеноїдит. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. СКТ в аксіальній проекції хворої Ч., 

52 р. через 5 років після лікування. Рецидив гриб-
кового ураження пазух. 
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Висновки 
Таким чином, мікотичне ураження зу-

стрічається в 8-38% пацієнтів з хронічним 
синуситом. СКТ є високоінформативним 
методом діагностики грибкового ураження 
приносових пазух (чутливість – 100%, спе-

цифічність – 82,14%), що дозволяє за дани-
ми клініко-променевого обстеження запідо-
зрити та виявити характерні ознаки специ-
фічного синуситу, об’єм ураження пазух, 
провести контроль під час та після лікуван-
ня.   
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СПИРАЛЬНО-КОМПЬЮТЕРНО-
ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ 

СЕМИОТИКА ГРИБКОВЫХ СИНУСИТОВ 

Дудий П.Ф. (Ивано-Франковск) 

Р е з ю м е  

        В статье представлены результаты лучевого 
спирально-компьютерно-томографического обсле-
дования 334 пациентов с хроническим синуситом. 
У 28 из них (8,38%) выявлено грибковое пораже-
ние. Описаны характерные СКТ-симптомы специ-
фического микотического поражения околоносо-
вых пазух. Проведенное исследование подтверди-
ло высокую информативность СКТ в выявлении 
грибкового синусита (чувствительность – 100%, 
специфичность – 82,14%). 

Ключевые слова: хронический синусит, 
околоносовые пазухи, микотическое поражение, 
СКТ-обследование. 

SPIRAL COMPUTED TOMOGRAPHIC  
SEMIOTICS OF FUNGAL SINUSITIS 

Dudiy P.F. (Ivano-Frankivsk) 

S u m m a r y  

        The article presents the results of spiral-ray com-
puted tomographic examination of 334 patients with 
chronic sinusitis. In 28 of them (8,38%) we’ve found 
fungal infection. We describe the typical SCT symp-
toms of CTS-specific mycotic lesions of the paranasal 
sinuses. This study confirmed that SCT is highly in-
formative method in identifying fungal sinusitis (sen-
sitivity – 100%, specificity – 82,14%). 
 

Key words: chronic sinusitis, paranasal sinuses, 
fungal infection, SCT-examination.  

  
 


