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За даними А.А. Ланцова та співавто-
рів (1999), частота розвитку поліпозного 
риносинуситу (ПРС) в загальній популяції 
складає 2-4% з тенденцією до зростання зі 
збільшенням віку хворого [6]. На теперіш-
ній час було проведено безліч досліджень, 
на основі яких запропоновано цілу низку 
новітніх методів лікування, але, не дивля-
чись на це, ПРС залишається однією з най-
більш вагомих проблем сучасної оторино-
ларингології [2, 10]. Окрім цього, багатьма 
науковими колективами доведено значне 
погіршання якості життя пацієнтів при цьо-
му захворюванні. В першу чергу, це 
пов’язано з дискомфортом через утруднен-
ня (відсутність) носового дихання, знижен-
ня (відсутність) функції нюхового аналіза-
тора, патологічні виділення, відчуття тяж-
кості та болю в ділянці навколоносових 
пазух, головні болі, слабкість, та ін. 

Враховуючи соціально-економічний 
стан, наша країна поставила основною ме-
тою обов’язкове забезпечення необхідного 
обсягу медичної допомоги населенню, підт-
римку оптимального рівня загальної досту-
пності медичної допомоги для усіх верств 
населення [7-9]. 

За даними М.Ю. Гриджук та співавто-
рів (2001), структура здоров’я є інтеграль-
ним показником фізичного, психічного та 
соціального статусу організму з відповід-
ними компонентами, що його визначають 
[1, 3-5]. 

Всесвітня організація охорони здо-
ров’я визначає статус здоров’я як наявність 
повного фізичного, духовного та соціально-
го благополуччя, а не тільки відсутність 
хвороб чи інвалідності. 

Будь-яка хвороба практично завжди 
призводить до суспільної дезадаптації через 

цілий ряд порушень внутрішнього стану та 
соціальних зв’язків хворої особи. Незважа-
ючи на вищевказане, пацієнти повинні мати 
такий рівень фізичних, психологічних, соці-
альних і економічних можливостей, який 
дозволить їм вести повноцінну в соціально-
економічному плані життєдіяльність. ПРС в 
цьому сенсі не є винятком. Останнє можли-
во тільки за умови повного комплексного 
дослідження та аналізу фізичних, психоло-
гічних і соціальних проблем хворого. 

Мета – надати результати аналізу ос-
новних клініко-епідеміологічних особливо-
стей обстежених хворих на ПРС і предста-
вити характеристики стратифікаційних груп 
пацієнтів. 

 
Матеріали і методи 
Дослідження проводилося на базі 

ЛОР-клініки Харківського національного 
медичного університету (ХНМУ), комуна-
льного закладу охорони здоров’я «Харків-
ська обласна клінічна лікарня – центр екст-
реної медичної допомоги та медицини ката-
строф» на протязі 2000-2008 років. Загалом 
під нашим наглядом знаходилося 347 хво-
рих на ПРС, які обстежувались на основі 
вивчення контрольних карт диспансерного 
спостереження (ф. 030/о), медичних карт 
стаціонарного хворого (ф. 003/о), журналів 
запису висновків лікарсько-консультативної 
комісії (ф. 035/о) та ін. 

 
Результати дослідження  
та їх обговорення 
Згідно з завданнями нашого досліджен-

ня, в першу чергу нами проведено вивчення 
основних характеристик обстежуваних осіб 
(вікові, статеві особливості, тривалість захво-
рювання, хірургічні втручання та ін.). 
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Аналізуючи віково-статеву характери-
стику хворих (табл. 1), нами визначено, що 
в цілому з високою достовірністю (р≤0,001) 
більшість з них були чоловічої статі 
(57,3±2,65%), бо жінок виявилось 
(42,7±2,65%), і відносились до вікової групи 
46-55 (24,2±2,30%) та 36-45 (23,1±2,26%) 
років. При цьому нами визначено, що в за-
лежності від статі та вікової групи максима-
льну кількість пацієнтів також становили 
чоловіки у віці 36-45 (12,1±1,75%) та 46-55 
(14,4±1,89%) років. 

Вивчаючи тривалість захворювання 
обстежуваних нами пацієнтів в залежності 
від вікових характеристик, ми виявили, що 
серед них перші місця займають особи, які 
хворіють від 2 до 4 років, у віковій групі 36-
45 років, на другому місці – ті, що відно-
сяться до вікової групи 56-65 (6,6±1,34%), 
та пацієнти у віці 46-55 років, які хворіють 
11-20 років; третє місце займають хворі з 
давністю захворювання 2-4 роки у віковій 
групі 26-35 років та з тривалістю хвороби 5-
7 років – у віковій групі 36-45 років (табл. 
2). В цілому більшість обстежених з висо-
кою достовірністю (р≤0,001) мали трива-
лість захворювання від 2 до 4 років. 

Окрім вищезазначених характеристик, 
нами вивчалась поширеність супутньої па-
тології, на яку страждають наші обстежува-
ні (табл. 3), найбільш вірогідні причини 
захворювання (табл. 4) та основні скарги 
пацієнтів (табл. 5). При цьому виявилось, 
що максимальну кількість серед них займа-
ють захворювання серцево-судинної систе-
ми (ССС) (43,5±2,66%), викривлення носо-
вої перегородки (40,9±2,64%) та бронхіаль-
на астма (19,0±2,11%). Останні місця за-
ймають цукровий діабет (2,02±0,75%), хро-
нічний отит (1,2±0,57%) та піодермія з фу-
рункульозом (1,2±0,57%) (табл. 3). 

Серед основних вірогідних причин 
захворювання більшість пацієнтів відзна-
чає часті гострі респіраторні захворювання 
(ГРЗ) та гострі респіраторні вірусні інфек-
ції (ГРВІ) – 29,4±2,45%, алергію 
(17,6±2,04%) та переохолодження 
(14,4±1,89%); на останніх місцях визнача-
ються професійні фактори (3,2±0,94) трав-
ми носа (1,4±0,64) та стреси (1,2±0,57). При 
цьому значна кількість пацієнтів не була 
спроможна вказати причину виникнення 

захворювання (25,1±2,33%), що свідчить 
про актуальність нашого дослідження та 
необхідність його продовження в цьому 
напрямку (табл. 4). 

Характеризуючи основні скарги, які 
турбують обстежуваних нами хворих, вста-
новлено, що перші місця займають постійні 
або періодичні головні болі (98,0±0,75%), 
підвищена стомлюваність та дратівливість 
(69,7±2,47%) і утруднене носове дихання 
(67,1±2,52%). При цьому багато пацієнтів 
скаржиться також на відсутність 
(43,2±2,66%) та погіршення (55,0±2,67%) 
нюху і повну відсутність носового дихання 
(30,3±2,47%). Лише 6 з усіх обстежених 
(1,7±0,70%) відмітили відсутність порушен-
ня нюху (табл. 5). Дані скарги досить суттє-
во впливають на життєдіяльність пацієнтів 
та наносять значні соціально-економічні 
втрати для суспільства через порушення 
працездатності цих осіб, необхідність про-
ведення у них лікувально-відновлювальних 
заходів та ін. 

Не менш значущим для нашого дослі-
дження є визначення кількості еозинофілів 
у мазках-відбитках зі слизової оболонки 
порожнини носа та в периферичній крові у 
обстежених хворих. При цьому виявлено, 
що в цілому в мазках-відбитках в більшості 
випадків еозинофіли зустрічаються в межах 
норми (менше 5) (61,1±2,62%); окрім цього, 
у багатьох пацієнтів їх нараховувалось від 6 
до 10 (7,8±1,44%), від 11 до 20 (7,2±1,39%) 
та від 21 до 35 (6,1±1,28%). Така ж тенден-
ція спостерігається щодо еозинофілів у пе-
риферичній крові у переважної більшості 
хворих еозинофілів у мазках було не більше 
5 (83,0±2,02%) (табл. 6). 

Слід зазначити, що у обстежуваних 
осіб не завжди спостерігалась кореляція між 
підвищеним вмістом еозинофілів у крові та 
у мазках-відбитках зі слизової оболонки 
порожнини носа, що вказує на невідповід-
ність показників локального алергічного 
процесу (в слизовій оболонці порожнини 
носа) та в периферичній крові. 

Досить суттєве значення для дослі-
дження основних клініко-епідеміологічних 
особливостей у пацієнтів надається 
з’ясуванню взаємозв’язку тривалості хворо-
би та кількості хірургічних втручань (табл. 
7). 
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Таблиця 3 

Наявність супутньої патології у обстежених хворих на ПРС (%, Р±mp) 

Супутні захворювання 
Кількість хворих 

абс. Р±mp 

Алергічний риніт 65 18,7±2,09 

Вазомоторний риніт 31 8,9±1,53 

Викривлення носової перегородки 142 40,9±2,64 

Бронхіальна астма 66 19,0±2,11 

Хронічний бронхіт 48 13,8±1,85 

Хронічне захворювання легень (ХЗЛ) 30 8,6±1,51 

Захворювання ССС 151 43,5±2,66 

Патологія шлунково-кишкового тракту 57 16,4±1,99 

Астено-невротичний синдром та ін. 48 13,83±1,85 

Медикаментозна алергія 21 6,05±1,28 

Цукровий діабет 7 2,02±0,75 

Патологія сечостатевої системи 23 6,63±1,34 

Піодермія, фурункульоз 3 0,86±0,50 

Патологія щитоподібної залози 12 3,46±0,98 

Хронічна сенсоневральна приглухуватість 11 3,2±0,94 

Хронічний отит 4 1,2±0,57 

Усього обстежених хворих: 347 100,0±0,00 
 
 
 

Таблиця 4 

Найбільш вірогідні причини захворювання на ПРС у обстежених хворих (%, Р±mp) 

Вірогідні причини захворювання 
Кількість хворих 

абс. Р±mp 

Переохолодження 50 14,4±1,89** 

ГРЗ, ГРВІ 102 29,4±2,45 

Гострий синуїт 27 7,8±1,44*** 

Алергія 61 17,6±2,04* 

Професійні фактори 11 3,2±0,94*** 

Травми носа (механічні, хімічні, термічні та ін.) 5 1,4±0,64* 

Емоційні перенапруження та стреси 4 1,2±0,57* 

Причини не з’ясовані 87 25,1±2,33 

Усього: 347 100,0±0,00 
 
Примітка: * – р≤0,05; ** – р≤0,01; *** – р≤0,001 – достовірність різниці у порівнянні причин за-

хворювання на ПРС та відсутності причини. 



 

14  Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3, 2015 

Таблиця 5 

Основні скарги обстежених хворих (%, Р±mp) 

Скарги 
Кількість хворих 

абс. Р±mp 

Закладання носа (утруднене носове дихання) 233 67,1±2,52 

Виділення з носа: - - 

- постійні 152 43,8±2,66 

- періодичні 188 54,2±2,67 

- відсутні 7 2,0±0,75 

Відчуття тиску або розпирання в області навколоносових пазух 99 28,5±2,42 

Порушення сну 183 52,7±2,68 

Підвищена стомлюваність, дратівливість 242 69,7±2,47 

Постійні або періодичні головні болі 340 98,0±0,75 

Чхання 57 16,4±1,99 

Відсутність носового дихання через: - - 

- обидві половини носа 105 30,3±2,47 

- праву половину носа 13 3,7±1,02 

- ліву половину носа 13 3,7±1,02 

Погіршення нюху 191 55,0±2,67 

Відсутність нюху 150 43,2±2,66 

Нюх не порушений 6 1,7±0,70 

В цілому обстежених хворих: 347 100,0±0,00 
 

 
Окрім цього, нами також проведений 

ретельний аналіз отриманих результатів 
рентгеноскопії (рис. 1) та ринологічного 
(табл. 8) обстеження, визначення функції 
носового дихання (рис. 2), стану нюхового 
аналізатора (табл. 9), ступеня порушення 
функцій миготливого епітелію (табл. 10) та 
поширеності (ізольоване або комбіноване 
ураження) патологічного процесу (табл. 11). 

Як видно з табл. 7, в цілому у більшо-
сті з наших пацієнтів не було проведене 
хірургічне втручання з приводу ПРС жод-
ного разу (48%), друге та третє місця за-
ймають хворі з одним виконаним таким 
втручанням (23,3%) та двома (12,1%). При 
цьому, як доводять результати нашого дос-
лідження, серед осіб, у яким зроблена одна 
операція, більшість страждає поліпозним 

риносинуситом від 5 до 7 (6,3%) та 11-20 
років (5,5%). Така ж тенденція простежу-
ється у хворих у яких виконано дві операції. 
Серед них також переважають особи з дав-
ністю хвороби від 11 до 20 років. 
 

 
 

Рис. 1. Результати рентгенологічного дослі-
дження (абсолютні дані). 
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Результати проведеного рентгеноло-
гічного (рис. 1) та ринологічного (табл. 8) 
досліджень свідчать про те, що у хворих на 
ПРС найчастіше чується пристінкове пото-
вщення слизової оболонки (35,6%) і гомо-
генне затемнення (40,7%) навколоносових 
пазух. У відповідності з ринологічними 
даними у обстежуваних переважають на-
бряк слизової оболонки (72,9%) та її гіпе-
ремія (58,8%), наявність слизових виділень 
(81,3%) у порівнянні з серозними (6,3%) та 
гнійними (10,4%). При цьому спостеріга-
ється збільшення в об'ємі носових раковин 
(79,8%) та викривлення носової перегоро-
дки (40,9%); наявність численних (92,5) у 
порівнянні з одиничними (7,5%) поліпів 
білясто-сірого кольору (85,9%) на відміну 
від рожевих (11,0%) та гіперемованих (3,2) 
в обох половинах носа з локалізацією час-

тіш всього в середньому та загальному 
носовому ході (55,0%) і спричиняючих 
обтурацію носової порожнини (36,0). Та-
кож дослідженням відмічена наявність 
зовнішньої деформації носа поліпами у 6 
(1,7%) пацієнтів, що становить у них сут-
тєву перепону для спілкування та підтри-
мання соціальних зв’язків. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Порушення функції носового дихан-

ня у обстежених хворих (мм. вд. ст.) (абсолютна 
кількість хворих). 

 
Таблиця 8 

Результати ринологічного дослідження обстежених хворих  

Показники ринологічного обстеження носової порожнини 
Кількість хворих 

абс. % 
Набряк слизової оболонки 253 72,9±2,39 
Колір слизової оболонки: - - 

- блідо-рожева або рожева 130 37,5±2,60 
- гіперемована 204 58,8±2,64 
- ціанотична 13 3,7±1,02 

Наявність виділень: - - 
- слизові 282 81,3±2,09 
- серозні 22 6,3±1,31 
- гнійні 36 10,4±1,64 
- відсутні 7 2,0±0,75 

Збільшення в об'ємі носових раковин 277 79,8±2,15 
Викривлення носової перегородки 142 40,9±2,64 
Наявність поліпів: - - 

- в одній половині носа 64 18,4±2,08 
- в обох половинах носа 283 81,6±2,08 

Кількість поліпів: - - 
- одиничні 26 7,5±1,41 
- численні 321 92,5±1,41 

Локалізація поліпів: - - 
- середній носовий хід 31 8,9±1,53 
- середній + загальний носовий хід 191 55,0±2,67 

Обтурація порожнини носа з обох сторін або будь-якої половини носа 125 36,0±2,58 
Колір поліпів: - - 
- білясто-сірі 298 85,9±1,87 
- рожеві 38 11,0±1,68 
- гіперемовані 11 3,2±0,94 
В цілому обстежених хворих: 347 100,0±0,00 
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Таблиця 9 
Визначення стану нюхового аналізатора у хворих на ПРС  

Оцінка нюхової функції 
Кількість хворих 

абс. Р±mp 
Норма 2 1,7±1,17 

Гіпосмія 

I ступеня 10 8,3±2,52 
II ступеня 21 17,5±3,47 
III ступеня 35 29,2±4,15 
IV ступеня (аносмія) 52 43,3±4,52 

Усього: 120 100,0±0,00 
 

Таблиця 10 
Порушення функції миготливого епітелію у обстежених  

Ступінь порушення 
Кількість хворих 

абс. Р±mp 
0 (10-20 хв.) 1 0,8±0,83 
I (20-30 хв.) 21 17,5±3,47 
II (30-60 хв.) 66 55,0±4,54 
III (> 60 хв.) 32 26,7±4,04 

Усього: 120 100,0±0,00 
 

Таблиця 11 

Поширеність патологічного процесу в навколоносових пазухах у обстежених хворих на ПРС  

Ізольоване  
ураження  

решітчастого  
лабіринту 

Комбіноване ураження Усього: 
Верхньощелепна  

пазуха + решітчастий  
лабіринт 

Лобна пазуха + 
решітчастий 

лабіринт 
Гемісинуїт Пансинуїт абс. Р±mp 

кількість хворих 

абс. Р±mp абс. Р±mp абс. Р±mp абс. Р±mp абс. Р±mp  

190 54,8±2,67 127*** 36,6±2,59 7*** 2,0±0,75 7*** 2,0±0,75 16*** 4,6±1,13 347 100,0±0,00 
 
Примітка: *** – р≤0,001 – достовірність різниці у порівнянні груп пацієнтів з комбінованим та ізо-

льованим ураженням. 
 

 
Проаналізувавши функцію носового 

дихання (рис. 2) та стан нюхового аналіза-
тора (табл. 9), нами виявили, що переважа-
юча кількість обстежених хворих має до-
сить значне порушення функції носового 
дихання: у 42,5% – більше 60 мм вд. ст. та у 
33,3% – від 40 до 60 мм вд. ст. Слід зазна-
чити, що в цілому у наших пацієнтів відмі-
чений високий ступінь порушення функції 
носового дихання (51,2%). При цьому (табл. 

9), нормальне функціонування нюхового 
аналізатора визначено лише у 1,7% з них; 
більшість обстежених має гіпосмію IV сту-
пеня (аносмію) (43,3%) та III (29,2%). 

Дослідивши порушення функції ми-
готливого епітелію (табл. 10) та пошире-
ність патологічного процесу в навколоно-
сових пазухах (табл. 11) серед обстежених 
нами пацієнтів, ми визначили, що отримані 
результати цілком співпадають з даними 
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щодо порушення функції носового дихан-
ня. В цьому випадку хворі також переваж-
но мали значні порушення функції мигот-
ливого епітелію – II (у 55,0%) та III (у 
26,7%) ступенів. Характеризуючи в цілому 
рухову активність миготливого епітелію 
носової порожнини, ми відмічаємо її у хво-
рих, на рівні 45,88%, а в контрольній групі 
– 13,1%. 

Характеризуючи поширеність патоло-
гічного процесу в навколоносових пазухах у 
хворих на ПРС, слід зазначити, що у біль-
шості з них мало місце ізольоване ураження 
решітчастого лабіринту (54,8%), а при ком-
бінованому ураженні, поширення процесу 
на верхньощелепну пазуху та решітчастий 
лабіринт складає 36,6%. 

 
Висновки 
Ретельно дослідивши та проаналізува-

вши характеристики обстежених нами хво-
рих на ПРС, ми визначили основні законо-
мірності, які включають в себе наступне: 

1. Переважають чоловіки (57,3%) та 
хворі вікової групи 46-55 років (24,2%) і 36-
45 років (23,1%). При цьому визначена дос-
товірна перевага хворих, що страждають на 
ПРС на протязі від 2 до 4 років (31,1%) в 
цілому та у віковій групі від 36 до 45 років 
(8,4%) та від 56 до 65 років (6,6%). 

2. Щодо супутньої патології, то у на-
ших пацієнтів найчастіше виявлялись за-
хворювання серцево-судинної системи (у 
43,5%), викривлення носової перегородки (у 
40,9%) та бронхіальна астма (у 19,0%). Ос-
новними причинами захворювання були 
часті гострі респіраторні захворювання та 
гострі респіраторні вірусні інфекції (у 
29,4%), вірогідно алергії (17,6%) та перео-
холодження (у 14,4%). Також доведено, що 
обстежувані особи в основному скаржаться 
на постійні або періодичні головні болі 
(98,0%) та підвищену стомлюваність і дра-
тівливість (69,7%). 

3. Визначивши кількість еозинофілів у 
наших пацієнтів, слід констатувати, що в 
цілому в мазках-відбитках зі слизової обо-
лонки порожнини носа у периферичній кро-
ві еозинофіли зустрічались в межах норми: 
менше 5 (у 61,1% та у 83,0%, відповідно). 
Окрім цього, відмічено, що у багатьох хво-
рих еозинофілів нараховується в мазках від 

6 до 10 (у 7,8%), від 11 до 20 (у 7,2%) та від 
21 до 35 (у 6,1%). Також у обстежуваних не 
завжди спостерігається кореляція між під-
вищеним вмістом еозинофілів у крові та у 
мазках-відбитках зі слизової оболонки по-
рожнини носа, що вказує на невідповідність 
показників локального алергічного процесу 
(в слизовій оболонці порожнини носа) та в 
периферичній крові. 

4. У більшості пацієнтів не було про-
ведене хірургічне втручання жодного разу 
(у 48,4%), на другому та третьому місцях 
знаходяться хворі з одним (23,3%) та двома 
(12,1%) операціями з приводу ПРС. Серед 
них переважають особи, які страждають на 
ПРС від 11-20 років (у 5,5% – одна опера-
ція, у 6,1% – дві. 

5. У хворих на ПРС переважають при-
стінкове потовщення слизової оболонки (у 
35,6%) та гомогенне затемнення (у 40,7%) 
навколоносових пазух; набряк слизової 
оболонки (у 72,9%) та її гіперемія (у 58,8%), 
наявність слизових виділень (у 81,3%). При 
цьому спостерігається збільшення в об'ємі 
носових раковин (у 79,8%) і викривлення 
носової перегородки (у 40,9%); наявність 
численних поліпів (у 92,5%) білясто-сірого 
кольору (у 85,9%) в обох половинах носа (у 
81,6%), а локалізованих частіш всього в 
середньому та загальному носовому ході – у 
55,0% або обтуруючих носову порожнину – 
у 36,0%. 

6. З’ясовано, що переважаюча кіль-
кість таких пацієнтів має досить значне по-
рушення функції носового дихання (42,5% – 
більш ніж 60 мм вд. ст. та 33,3% – від 40 до 
60); в цілому у обстежуваних осіб мав висо-
кий ступінь порушення функції носового 
дихання (у 51,2%). При цьому більшість з 
них має гіпосмію IV та III ступеня (43,3% і 
29,2%, відповідно) та значні порушення II 
(у 55,0%) та III (у 26,7%) ступенів функції 
миготливого епітелію. Рухова активність 
миготливого епітелію носової порожнини у 
хворих мала показник 45,88%. 

7. Доведено, що частіше зустрічається 
ізольоване ураження решітчастого лабірин-
ту (54,8%) у цього контингенту хворих. Се-
ред комбінованого ураження значно пере-
важає поширення патологічного процесу на 
верхньощелепну пазуху та решітчастий ла-
біринт (36,6%). 
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ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
У БОЛЬНЫХ ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУСИТОМ   

Лупырь А.В. (Харьков) 

А н н о т а ц и я  

Полипозный риносинусит остается  одной из наиболее весомых проблем современной оториноларинго-
логии. Кроме этого, многими научными коллективами доказано значительное ухудшение качества жизни боль-
ных при этом заболевании.    

Поэтому целью работы стало определение особенностей анализа основных клинико-эпидемиологических 
показателей обследованных больных на полипозный риносинусит. В исследовании принимали участие 347 
больных, которые проходили лечение на базе ЛОР-клиники Харьковского национального медицинского  уни-
верситета на протяжении 2000-2009 годов. 

В работе, анализируя возрастно-половую структуру обследуемых больных, было установлено, что мак-
симальное количество пациентов имеет мужской пол в возрасте 36-45 с длительностью заболевания  от 2 до 4 
лет. При этом большинство сопутствующих заболеваний представлено сердечно-сосудистой патологией и пато-
логией дыхательной системы (бронхиальная астма). Среди оториноларингологической патологии на первое 
место выходит искривление носовой перегородки. 

Также в работе установлены основные вероятные причины заболевания, среди которых частые острые 
респираторные вирусные инфекции, аллергии и переохлаждения. Доказано, что в большенстве случаев пациен-
ты жалуются на постоянные или периодические головные боли и повышенную утомляемость и раздражитель-
ность. В объективном статусе преобладает отек слизистой оболочки и ее гиперемия, наличие слизистых выде-
лений. При этом отмечается увеличение в объеме носовых раковин, наличие многочисленных полипов белесо-
серого цвета в обеих половинах носа с локализацией в среднем и общем носовом ходе или полости носа. При 
рентгенологическом обследовании в большинстве случаев имеет место пристеночное утолщение слизистой 
оболочки и гомогенное затемнение околоносовых пазух, в частности, изолированное поражение решетчатого 
лабиринта. А среди комбинированного поражения значительно преобладает распространенность патологиче-
ского процесса на верхнечелюстной синус и решетчатый лабиринт. Таким образом, только при условии полного 
комплексного обследования возможно получить наибольшую эффективность  лечения больных хроническим 
полипозным риносинуситом.  

Ключевые слова: полипозный риносинуит, возрастно-половая структура, распространенность сопутст-
вующей патологии, вероятные причины заболевания, жалобы. 

 
 

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL INDICATORS  
IN PATIENTS WITH  POLYPOUS  RHINOSINUSITIS 

Lupyr A.V. 
Kharkov  National Medical University; e-mail: lupyr_ent@ukr.net 

A b s t r a c t  

State of the problem: Polypous rhinosinusitis remains one of the major problems of modern otorhinolaryngolo-
gy. In addition, many research groups demonstrated a significant deterioration in the quality of life of patients with this 
disease. 

Objective: To determine the main features of the analysis of clinical and epidemiological indicators of examined 
patients with polypous rhinosinusitis.  

Materials and methods: The study involved 347 patients who were treated on the basis of the ENT clinic of 
Kharkov National Medical University during 2000-2009 years. 

Results: Analyzing the age and sex structure of the examined patients, we have found that the maximum number 
of patients were male aged from 36 to 45 with a duration of the disease from 2 to 4 years. The majority of comorbidities 
are presented by cardiovascular diseases and respiratory system disorders (asthma). Nasal septum deviation was leading 
ENT pathology. 

Main probable causes of the disease included frequent acute respiratory viral infections, allergies and overcoo-
long. In most cases, patients complained of persistent or recurrent headaches, fatigue and irritability. In the objective 
status prevails mucosal edema and hyperemia, the presence of mucous secretions. Thus there is an increase in the vo-
lume of the nasal turbinates, the presence of numerous bilateral whitish-gray polyps with the localization in the middle 
and common nasal meatus. X-ray findings were parietal thickening of the mucous membrane and homogeneous darken-
ing of the paranasal sinuses and in particular isolated lesion of ethmoidal labyrinth. Prevalence of combined involve-
ment of the maxillary sinus and ethmoidal labyrinth were registered.  

Conclusions: Full comprehensive survey of the patient with polypous rhinosinusitis allows to get the most effi-
cient treatment. 

Keywords: polypous rhinosinusitis, age and sex structure, the prevalence of comorbidity, the possible cause of 
the disease, complaint. 
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