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В останні роки збільшується кількість
дітей, хворих на хронічні риносинуїти
(ХРС), причому часто вони погано піддаються традиційним методам лікування.
Приблизно 50% дітей, які мали риносинуїт,
коли стають дорослими, продовжують
страждати від цього захворювання [1].
Згідно з сучасною концепцією, ключову роль в патогенезі ХРС відіграє хронічне запалення, однак значення вірусної і бактеріальної інфекції є сумнівним [8]. Рушійним моментом етіологічного та патогенетичного ланцюга є порушення функції мукоциліарної транспортної системи (МТС) на
фоні змін у ділянці остіомеатального комплексу внаслідок зміни нормальної архітектоніки носової порожнини (Messerklinger)
[7, 11, 12]. Функція мукоциліарної транспортної системи (МТС) залежить від біологічних властивостей слизу, зокрема внутрішньої фази золю, що відіграє роль мастила в
роботі конвеєра мукоциліарного транспорту. Його склад регулюється транспортом
іонів Cl-, які через канали трансмембранного переносу виводяться в позаклітинний
простір. Робота Cl- каналу тісно пов’язана з
роботою Na+ каналу. Нормальна Na+-Clсекреція підтримує оптимальний об’єм і
характеристики слизу та забезпечує ефективну роботу МТС. Баланс Na+- Cl- здійснюється за допомогою білка CFTR (Cystic
Fibrosis Transmembrane Regulator), який
відповідає за активний транспорт іонів хлору через мембрани клітин. Значна кількість
CFTR знайдена в субмукозних залозах дихальних шляхів, шлунково-кишкового тракту, в потових залозах шкіри [2, 3]. Відсут34

ність або дисфункція CFTR каналу зменшує
секрецію Cl- з наступним порушенням функції Na+ каналу, що призводить до його гіперреабсорбції (накопиченню в клітинах). В
результаті в позаклітинному просторі зменшується концентрація Cl- иNa+. Це викликає зменшення кількості рідини і дегідратацію. Слиз загущується, порушується функція МТС. Усе це супроводжується різким
уповільненням руху секрету (мукоциліарного кліренсу), а в деяких місцях – повною
його зупинкою, що, у свою чергу, значно
полегшує інфекційну адгезію до епітелію і
створює умови для реалізації патофізіологічних зрушень в слизовій оболонці та формування персистуючого запального процесу. Вказаний механізм лежить в основі патогенезу такого тяжкого захворювання, як
муковісцидоз (CF), при якому ураження
верхніх дихальних у вигляді гнійних чи
гнійно-гіперпластичних риносинуїтів є провідним синдромом. Основним діагностичним тестом, крім клінічних проявів, є визначення рівня Na+ і Cl– (або тільки хлору) в
порції поту, отриманій за допомогою іонофорезу з пілокарпіном. При концентрації
хлоридів більше 60 мекв/л у дітей і більше
70 мекв/л у дорослих і підлітків діагноз муковісцидозу вважається достовірним, навіть
без молекулярно-генетичного підтвердження [8]. Згідно з сучасною класифікацією,
розрізняються три форми муковісцидозу:
1. Муковісцидоз з панкреатичною недостатністю.
2. Муковісцидоз без панкреатичної
недостатності (т.зв.легенева форма, за старою класифікацією).
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3. Атипові форми муковісцидозу
(хронічне захворювання дихальної системи
різної тяжкості з характерними для муковісцидозу проявами, випадки, коли пацієнт
має лише єдиний клінічний прояв захворювання (синуїт, панкреатит, ураження печінки та ін.).
Крім муковісцидозу, у якого є свій доволі специфічний симптомокомплекс, виділена також велика група пацієнтів з резистентними до лікування хронічними гнійними та гнійно-гіперпластичними риносинуїтами, які не вкладаються в його клінічну
картину, зокрема по доказовому підвищенню рівня хлору в потовій рідині, і визначені
як муковісцидозоподібний синдром, та
складають до 15% всіх клінічних випадків
[6, 9].
Як відомо, синдромальні форми будь
яких захворювань взагалі, а риносинуїту
зокрема, визначаються слабкою відповіддю
на стандартне лікування і мають тенденцію
до прогресучого перебігу. Це обумовлює
необхідність багатовекторної і тривалої
терапії в лікуванні хворих на хронічний РС,
а її адекватний підбір викликає певні труднощі [4, 9]. Муколітична терапія є невід’ємною частиною лікування пацієнтів з
риносинуїтом, а практичним наслідком розуміння механізму регуляції Na+- Cl- транспорту став пошук препаратів, які покращують транспорт іонів, а точніше тих, що активують регулятор трансмембранної провідності (CFTR) і, таким чином, покращують
гідратацію слизу. Згідно з новітніми даними, фітоніринговий препарат Синупрет підвищує проникність CFTR-каналів, покращує проникність і секрецію хлоридів респіраторним епітелієм, що посилює гідратацію
золь-фази, нормалізує в’язкість секрету і
активує МТС [13]. Синупрет, окрім секролітичної дії, яка порівнюється з деякими синтетичними препаратами, має ще протизапальну, імуномодулюючу, противірусну та
антибактеріальну дію, що зумовлює його
комплексний збалансований вплив на основні патогенетичні ланки запалення.
Метою роботи було дослідження
ефективності Синупрету у дітей, хворих на
хронічний гнійний та гнійно-поліпозний
риносинуїт, асоційований з функціональною неповноцінністю хлорних каналів.
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Матеріал і методи
В дослідження включено 15 дітей у
віці від 2 до 17 років, з них 9 мали хронічний гнійний та 6 – хронічний гнійнополіпозний риносинуїт. Клінічний діагноз у
всіх пацієнтів визначався на підставі скарг,
анамнезу, клініко-ендоскопічного, радіологічного дослідження, доповнювався лабораторними дослідженнями.
Хворі розподілені на 2 групи.
Контрольна: 15 дітей, яким в комплексі зі стандартним лікуванням з приводу
хронічного риносинуїту призначались анемізація, туалет носової порожнини, іригаційна терапія сольовими розчинами, топічні
антибактеріальні засоби, а також синтетичний муколітичний препарат у стандартному
віковому дозуванні тричі на день протягом
10 днів (табл. 1).
Відсутність видимого клінічного ефекту у пацієнтів цієї групи на 10 день лікування була показанням до проведення «потового» тесту з метою діагностики функціональної неповноцінності хлорних каналів.
Перед забором потової рідини, з метою
стимуляції її продукції, у шкіру внутрішньої
сторони передпліччя протягом 15 хвилин
електрофоретичним методом вводився пілокарпин. Після цього на вказану ділянку
шкіри накладався клаптик попередньо зваженого фільтрувального паперу розміром
3,5х4,5 см, який накривався поліетиленовою
плівкою і ватно-марлевою пов’язкою. Тривалість збору поту – 40 хв, після чого фільтрувальний папір заливався 10 мл дистильованої води на 24 год. Концентрація хлору
визначалась за допомогою титрометричного
методу Моро, який ґрунтується на осадженні хлору азотнокислим сріблом в присутності індикатора хромату калію. Нормальною
проба вважалась при концентрації хлоридів
нижче 30 мекв/л, а діагностично значимою
відносно функціональної неповноцінності
хлорних каналів при концентрації хлоридів
вище 30 мекв/л. В таких випадках проба
проводилась двічі. Функціональна неповноцінність хлорних каналів у пацієнтів з хронічним риносинуїтом діагностувалась за
умови відсутності будь яких симптомів, що
могли вказувати на муковісцидоз (концентрація хлоридів більше 60 мекв/л, консультація генетика).
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Основна (обстежувана) група: теж
складалась з 15 дітей, яким після визначення функціональної неповноцінності хлорних каналів в комплексі із стандартним лікуванням (анемізація, туалет носової поро-

жнини, іригаційна терапія сольовими розчинами, топічні антибактеріальні засоби),
призначався фітоніринговий секретолітичний препарат «Синупрет» у віковому дозуванні 3 рази на день (табл. 1).
Таблиця 1

Розподіл пацієнтів за видом фармакотерапії
Групи
Контрольна (n-15)

Лікування

Дозування

іригаційна терапія

тричі на день

топічні антибактеріальні засоби

тричі на день

синтетичний муколітик
Основна (n-15)

тричі на день

топічні антибактеріальні засоби

тричі на день

Системна антибактеріальна терапія не
проводилась ні в одній групі через відсутність показань (висока температура, порушення загального самопочуття).
Для кількісної оцінки вираженості
симптомів хронічного риносинуїту та їх динаміки в процесі лікування застосовувалась
бальна система оцінки ознак (табл. 2). Всі
ознаки, в залежності від інтенсивності їх
проявів, розподілялись так: 0-1 бал – відсутні
або мінімальні прояви, 2 бали – прояви середньої інтенсивності, 3 бали – максимальні
прояви. Ступінь закладання носа оцінювалась за аналогічними критеріями: 0 балів –
повноцінне носове дихання, 1 – незначно
утруднене, 2 – помірно утруднене, 3 бали –
значне утруднення носового дихання.
У 6 пацієнтів з гнійно-поліпозним риносинуїтом розміри поліпозних розростань
оцінювались за такою шкалою: ІІІ ступінь –
повна обтурація носових ходів, ІІ ступінь –
поліпи до рівня нижньої носової раковини, І
ступінь – до рівня нижнього краю середньої
носової раковини.
Клінічна оцінка ефективності проводилась на 3-й, 10-й, 17-й, 28-й день, а також
через 1 міс після закінчення лікування.
Згідно даних, отриманих в процесі
спостереження, нами проведений аналіз
динаміки зменшення інтенсивності клінічних проявів ХРС хворих обох груп за допо36

10 днів

тричі на день (вікова доза)

іригаційна терапія
Синупрет таблетки/краплі

Тривалість

28 днів

тричі на день (вікова доза)

могою критерію Мак-Немара з використанням біноміального розподілу відносно 1-го
дня. Відмінність вважалась достовірною
при значенні р≥0,001 (табл. 3).
Результати і обговорення
На початку лікування основні клінічні
прояви захворювання у пацієнтів контрольної групи відповідали класичним проявам
хронічного риносинуїту (табл. 2).
Хворі скаржились на значне закладання носа і велику кількість густих слизовогнійних виділень, що засихали у кірки і з
важкістю евакуйовувались з носової порожнини. У більшості (13 з 15; 86%) пацієнтів
закладання носа мало максимальну вираженість, що оцінювалась в 3 бали. Крім того,
спостерігалась помірна застійна гіперемія з
вираженим набряком слизової оболонки, що
у 14 з 15 (93%) хворих даної групи також
оцінювалось в 3 бали. Значна кількість густих слизово-гнійних виділень і кірок, що
виповнювали просвіт носових ходів, підтверджувалась при ендоскопічному огляді і у
12 з 15 хворих (80%) обстежений мали максимальну інтенсивність проявів, що оцінювалась в 3 бали.
Нами проаналізована динаміка зменшення інтенсивності клінічних проявів ХРС
в процесі лікування у пацієнтів обох груп за
допомогою критерію Мак-Немара з викориЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №1, 2016

станням біноміального розподілу відносно
1-го дня (табл. 3).
На 3-ю добу лікування у пацієнтів контрольної групи не відмічалось практично
ніякої позитивної динаміки клінічних проявів (табл. 2, 3). Клінічна картина залишалась із стабільно вираженими клінічними
проявами.
На 10-у добу практично у всіх (12 з 15;
(80%) пацієнтів залишалось виражене закла-

дання носа. Значною також залишалась кількість виділень у більшості - у 10 (66,6%) з 15
хворих контрольної групи. Тільки у 2 з 15
пацієнтів цієї ж групи незначно зменшились
набряк, застійна гіперемія слизової оболонки, які також мали інтенсивність в 3 бали у
більшості – у 12 (80%) - хворих. Динаміка
змін клінічних симптомів ХРС контрольної
групи в процесі лікування була статистично
недостовірною (табл. 2, 3).
Таблиця 2

Ступінь вираженості клінічних проявів захворювання в досліджуваних групах в динаміці
Кількість хворих
контрольна
група
(n-15)
основна група (n-15)
Ступінь
Клінічні симптоми
вираженості
дні спостереження
дні спостереження
0
3-й
10-й
0
3-й
10-й
17-й
0
1
9
Закладання носа
2
2
3
3
3
3
9
5
3
13
12
12
12
12
6
1
0
1
8
Наявність виділень
2
3
4
5
5
5
10
5
3
12
11
10
10
10
5
2
0
1
8
Набряк слизової оболонки
2
1
1
3
3
3
9
6
3
14
14
12
12
12
6
1

Динаміка змін клінічних симптомів ХРС

Групи
Контрольна група
Основна група

Дні спостереження

3-й день

10-й день

0,031
0,250

0,001
>0,001∗

р

28-й
10
5
2
10
3
11
4
-

Таблиця 3

17-й день

28-йдень

>0,001∗

>0,001∗

Примітка: ∗ при значенні р ≥ 0,001 відмінність статистично достовірна

Відсутність клінічного ефекту від стандартного лікування була показанням до
проведення у цих хворих додаткової уточнюючої діагностики – «потового» тесту. В
результаті додаткового обстеження у всіх 15
пацієнтів визначено підвищені концентрації
хлору в потовій рідині вище нормальних
значень (30 мекв/л), при відсутності будьяких симптомів, що могли вказувати на муковісцидоз, на підставі чого і діагностовано
функціональна неповноцінність хлорних
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каналів. Таким чином, з пацієнтів з порушенням трансмембранного переносу хлору
сформована основна (2-а) група.
У пацієнтів основної групи на 3-ю добу лікування з використанням рослинного
фітонірингового секретолітика Синупрет
клінічний ефект відносно основних симптомів захворювання практично не проявлявся (табл. 2, 3, рис.1, 2, 3). Клінічно у деяких пацієнтів відмічалась тенденція до
«розрідження» густих виділень, зменшува37

лась кількість кірок. Різниця в динаміці змін
клінічних симптомів ХРС у пацієнтів цієї
групи в процесі лікування була статистично
недостовірною в порівнянні з пацієнтами
контрольної групи (табл. 3).
На 10-у добу покращання симптоматики риносинуїту відмічалось у більшості
пацієнтів основної групи. Виражене закладання носа інтенсивністю 3 бали залишалась у 6 (40%) хворих (табл. 2, рис.1). Покращання носового дихання до рівня 2 балів
– помірно утруднене – виявлено у 9 (60%) з
15 хворих. В той же час у пацієнтів з групи
контролю в ці ж строки полегшення клінічної симптоматики не відмічалось (табл. 2).

Закладеність носа

Рис. 1. Динаміка закладання носа у пацієнтів основної групи

Наявність виділень

Рис. 3. Динаміка вираженості виділень в порожнині носа у пацієнтів основної групи

Рис 4. Поліпи носа до лікування (основна
група).

Набряк слизової оболонки

Рис. 2. Динаміка вираженості набряку слизової оболонки носа у пацієнтів основної групи
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Рис. 5. Поліпи носа на 17-й день лікування
(основна група).
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На 17-й день лікування практично у
всіх дітей основної групи відмічалось значне зменшення закладання і покращання носового дихання. Виражене закладання носа
інтенсивністю 3 бали залишалось тільки у 1
(6,6%) з 15 пацієнтів. Покращання носового
дихання до рівня 1 балу спостерігалось у
більшості – у 9 (60%) з 15 хворих, на рівні
інтенсивності проявів у 2 бали закладання
носа було у 5 (33,3%) (табл. 2, рис.1).
На 28-й день лікування досягнута нормалізація суб’єктивної клінічної симптоматики у переважної більшості обстежених.
Пацієнти відмічали значне зменшення закладання носа і покращання носового дихання: вираженість симптомів інтенсивністю 1 бал відмічена у більшості – у 10 з 15
(66,6%) пацієнтів. На рівні інтенсивності
проявів у 2 бали закладання носа було у 5
(33,3%). Виражене закладання носа інтенсивністю 3 бали не відмічалась в жодного
хворого (табл. 2, рис.1).
Як відомо, закладання носа асоціюється з набряком слизової оболонки носової
порожнини. На 10-у добу лікування відмічалось покращання симптоматики у більшості пацієнтів основної групи, а набряк
інтенсивністю 3 бали виявлено у меншості –
у 6 (40%) (табл. 2, рис. 2).
Зменшення набряку слизової оболонки до 2 балів відмічено у 9 (60%) з 15 хворих. У більшості пацієнтів з групи контролю в ці ж строки полегшення клінічної симптоматики не відмічалось.
На 17-й день лікування практично у
всіх дітей основної групи спостерігалось
значне зменшення набряку і покращання
носового дихання. Набряк інтенсивністю 3
бали відмічений тільки у 1 (6,6%) з 15 пацієнтів. Зменшення набряку слизової оболонки до рівня 2 балів було у 6 (40%). У більшості хворих – у 8 (53,3%) відмічена практична нормалізація стану слизової оболонки, оскільки відмічався набряк інтенсивністю 1 бал, що відповідає незначним клінічним проявам (табл. 2, рис. 2).
На 28-й день лікування досягнута нормалізація об’єктивної клінічної симптоматики у переважної більшості обстежених.
Набряк інтенсивністю 3 бали не відмічений
у жодного з 15 пацієнтів. Зменшення набряку слизової оболонки до рівня 2 балів відміЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №1, 2016

чено у 4 (26,6%) хворих. У більшості хворих – у 11 (73,3%) з 15 мала місце практична нормалізація стану слизової оболонки,
оскільки відмічався набряк інтенсивністю 1
бал, що відповідає незначним клінічним
проявам (табл. 2, рис.2).
Паралельно до покращання носового
дихання і зменшення набряку слизової оболонки носа виявлялось покращання реологічних характеристик назального секрету у
обстежуваних пацієнтів. На 10-у добу лікування густі виділення «розріджувались», їх
кількість зменшилась у 10 (66,6%) з 15 пацієнтів, а густі, в’язкі виділення інтенсивністю 3 бали залишались у 5 (33,3%) (табл. 2,
рис.3). У пацієнтів з групи контролю в ці ж
строки полегшення клінічної симптоматики
не відмічалось.
На 17-й день лікування практично у
всіх дітей основної групи відмічалось значне покращання симптоматики. Паралельно
до покращання носового дихання та зменшення набряку слизової оболонки виявлялось зменшення кількості виділень з носа.
Густі виділення «розріджувались», їх незначна кількість (прояви інтенсивністю в 1
бал) відмічена у 8 (53,3%) з 15 пацієнтів.
Інтенсивність симптому в 2 бали (прояви
середньої інтенсивності) відмічена у 5
(33,3%), а густі, в’язкі виділення інтенсивністю 3 бали залишались тільки у 2 (13,3%)
(табл. 2, рис.3).

Рис. 6. Поліпи носа на 28-й день лікування (основна група).
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На 28-й день лікування досягнута нормалізація суб’єктивної та об’єктивної клінічної симптоматики у переважної більшості обстежених. В носових ходах у більшості
відмічались незначні світлі серозно-слизові
виділення і практично повна відсутність
кірок. Клінічні прояви інтенсивністю 0-1
бал були у 12 (80%) з 15 пацієнтів. Інтенсивність симптому в 2 бали (прояви не виражені) мала місце у 3 (20%), а густі, в’язкі
виділення інтенсивністю 3 бали не залишались у жодного з 15 хворих.
Аналіз динаміки зменшення інтенсивності клінічних проявів ХРС у пацієнтів
показав достовірну різницю між контрольною і дослідною групою на 10-й день лікування (табл. 3).
Відомо, що у пацієнтів з хронічним
риносинуїтом, асоційованим з порушенням
трансмембранного переносу хлору, досить
часто спостерігається назальний поліпоз.
Серед обстежених назальний поліпоз виявлено у 6 (40%) пацієнтів з 15. Тому особливої уваги заслуговує реакція носових поліпів на проведену терапію. При ендоскопічному огляді на початку дослідження у цих
пацієнтів відмічалась практично повна обструкція носових ходів поліпозними розростаннями (ІІІ ступінь поліпозу). Поліпи
вкриті рясними слизовими виділеннями,
кірками (рис. 4).
При огляді на 3 та 10-у добу лікування
стан поліпів у пацієнтів контрольної групи
не відрізнявся від їх стану до лікування.
У пацієнтів з додатковим призначенням фітонірингового препарату Синупрет
на 3-й день лікування стан поліпів не відрізнявся від такого до лікувального періоду і
відповідав ІІІ ступеню (рис. 4). Реакція носових поліпів у вказаних пацієнтів відмічена на 10-17-й день лікування. На фоні зменшення набряку слизової оболонки носової
порожнини відмічалось зменшення розміру
поліпів і збільшення просвіту носових ходів. Розміри поліпів через 3 тижні лікування
зменшились до ІІ ступеня. При ендоскопічному огляді спостерігалось значне зменшення кількості виділень і розміру поліпів
(рис. 5).
Регресія поліпозної тканини під впливом лікування досягла максимуму на 28-й
день лікування (рис. 6).
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Залишались поліпозні розростання,
переважно в ділянці середнього носового
ходу, які відповідали І ступеню назального
поліпозу. Фактично, саме ці пацієнти і забезпечували наявність незначного за інтенсивністю (2 бали) закладання носа у 5 пацієнтів основної групи (табл. 2). При ендоскопічному огляді набряк слизової оболонки
носа практично відсутній, а в просвіті носової порожнини наявна невелика кількість
серозно-слизових виділень і кірок (рис. 6).
Досягнута
стабілізація
клінікоендоскопічної симптоматики слугувала підставою для відміни лікування у пацієнтів
основної групи.
При контрольному обстеженні через 1
місяць після завершення лікування у пацієнтів обстеженої групи відмічалось погіршення стану. Зросла інтенсивність закладання носа, утруднення носового дихання.
При огляді збільшилась вираженість набряку слизової оболонки носових ходів, збільшилась кількість виділень і кірок в просвіті
носових ходів. На фоні наростаючого набряку слизової оболонки носової порожнини і збільшення кількості виділень в просвіті носових ходів відмічалось збільшення
розмірів поліпозних розростань.
Таким чином, відсутність клінічного
ефекту у відповідь на стандартне лікування
хворих на хронічний гнійний чи гнійнополіпозний риносинуїт є підставою для додаткового обстеження з метою визначення
можливого порушення трансмембранного
переносу хлору і призначення таким хворим
патогенетично обґрунтованого лікування
фітоніринговим секретолітиком Синупрет.
Комплексне лікування дітей з ХРС, асоційованим з порушенням трансмембранного
переносу хлору із включенням «Синупрету»
забезпечує значний клінічний ефект вже
через 2-2,5 тижні лікування. Пацієнти відмічали зменшення набряку слизової оболонки носа і покращання носового дихання.
Густі виділення «розріджувались», їх кількість зменшувалась, що приводило до значного зменшення кількості кірок. На фоні
покращання стану слизової оболонки під
впливом лікування у пацієнтів з гнійнополіпозним процесом відмічалась регресія
поліпозної тканини. В просвіті носових ходів залишались незначні за розміром поліЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №1, 2016

позні розростання, переважно в ділянці середнього носового ходу. Лікування з включенням Синупрету не супроводжувалось
побічними ефектами.
Оцінка віддалених результатів лікування через 1 місяць після його завершення
показала погіршення стану пацієнтів. При
огляді відмічалось збільшення вираженості
набряку слизової оболонки носових ходів,
кількості виділень і кірок в просвіті носових
ходів. Незважаючи на значну регресію поліпів під впливом лікування Синупретом,
його припинення веде до збільшення розміру поліпів і корелює з погіршенням клінічної симптоматики вже через місяць.
Таку особливість перебігу можна пояснити синдромальним характером хронічного риносинуїту на фоні порушення функції трансмембранного переносу хлору. Завдяки здатності Синупрету впливати на
функцію CFTR, що забезпечує трансмембранний перенос хлору, в процесі лікування
вдалося зменшити патофізіологічні передумови персистування тяжкого симптомокомплексу, характерного для хронічних риносинуїтів з синдромальним характером процесу, що важко піддається традиційному
лікуванню. Однак в зв’язку з цим покращання клінічної симптоматики можливе

тільки на час проведення лікування з використанням тривалої патогенетично обґрунтованої терапії при застосуванні фітонірингового секретолітика Синупрет.
Висновки
Відсутність клінічного ефекту у відповідь на стандартне лікування хронічного
риносинуїту у дітей обґрунтовує необхідність призначення додаткового обстеження
на можливу наявність порушення трансмембранного переносу хлору з наступною
корекцією терапії. Таким хворим показане
патогенетично обґрунтоване лікування фітоніринговим секретолітиком Синупрет.
Методика комплексної терапії з включенням Синупрету дітей хворих на ХРС,
асоційований з порушенням трансмембранного переносу хлору, забезпечує швидкий
та значний клінічний ефект і не супроводжується небажаними побічними проявами.
Незважаючи на значне суб’єктивне и
об’єктивне покращання, припинення лікування Синупретом веде до погіршення клінічної симптоматики вже через місяць після
завершення 28-денного курсу лікування, що
пов’язано з синдромальним характером патології і обґрунтовує тривале проведення
патогенетичної терапії Синупретом.
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ХРОНИЧЕСКИЙ РИНОСИНУСИТ, АССОЦИИРОВАННЫЙ С НАРУШЕНИЕМ
ТРАНСМЕМБРАННОГО ПЕРЕНОСА ХЛОРА У ДЕТЕЙ: ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ЛЕЧЕНИЮ
Попович В.И., Кошель И.В., Пилецкая Л.И. (Ивано-Франковск)
Аннотация
Функция мукоцилиарного клиренса возможна только при условии нормальных характеристик назальной слизи, которые в свою очередь зависят от концентрации ионов Cl- и Na+ в фазезоля, регулируемой
белком трансмембранного переноса хлора CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator). Дисфункция
белка CFTR приводит к дегидратации и загустеванию слизи, что создает условия для формирования хронического гнойного либо гнойно-полипозного риносинусита, резистентного к стандартной терапии.
Цель данной работы: оценка эффективности комплексного фитонирингового препарата Синупрет при ХРС, ассоциированном с нарушением трансмембранного переноса хлора у детей.
Материалы и методы: в исследование включено 15 детей с хроническим гнойным (9 пациентов)
и гнойно-полипозным (6 пациентов) риносинуситом. Оценка эффективности лечения проводилась по сле-
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дующим критериям: степень заложенности носа, отека слизистой оболочки, количество и характеристика
отделяемого из носа, степень регрессии полипов, общая эффективность лечения.
Результаты: отсутствие эффекта от стандартной терапии хронического риносинусита является
основаним для выявления возможного нарушения трансмембранного переноса хлора. Назначение патогегетически обоснованного лечения фитониринговым препаратом Синупрет хронического риносинусита,
ассоциированного с нарушением трансмембранного переноса хлора обеспечивает значительный клинический эффект. Несмотря на значительное улучшение симптоматики, прекращение лечение Синупретом
ведет к ее ухудшению уже через месяц, что связано с синдромальным характером патологии.
Выводы: Применение Синупрета обеспечивает эффективный контроль симптомов хронического
риносинусита, ассоциированного с нарушением трансмембранного переноса хлора. Прекращение лечения
приводит к быстрому ухудшению, что обосновывает длительное применение патогенетической терапии
Синупретом указанной категории больных.
Ключевые слова: хронический риносинусит, CFTR, трансмембранный перенос хлора, фитотерапия.

CHRONIC RHINOSINUSITIS ASSOCIATED WITH TRANSMEMBRANE TRANSPORT VIOLATION
OF CHLORINE IN CHILDREN: PATHOGENETIC APPROACH TO TREATMENT
Popovych V., Koshel I., Piletska L.
State institution «Ivano-Frankivsk National University», e-mails: pk@ifnmu.edu.ua
Abstract
Mucociliary clearance function is possible only upon condition of normal characteristics of the nasal mucus, which in turn depends on the concentration of Cl- and Na + -ions in thethe sol -phase,regulated by the protein
of transmembrane transport of Cl- CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator). Dysfunction of the CFTR
protein leads to dehydration and thickening of mucus, which creates conditions for the formation of chronic purulent or purulent – polypoid rhinosinusitis resistant to standard therapy.
The purpose of this work: assessment of the effectiveness of the complex phytoneering drug Sinupret in
the treatment of CRS associated with the disorder of the transmembrane transport of chlorine in children.
Materials and Methods: The study included 15 children with chronic purulent (9 patients) and purulentpolypous (6 patients) rhinosinusitis. Assessment of the effectiveness of treatment was conducted by the following
criteria: the extent of nasal congestion, edema of the mucosa, and the characteristic quantity of discharge from the
nose, the degree of regression of polyps, the overall efficiency of treatment.
Results: The lack of effect of standard therapy of chronic rhinosinusitis is the basis for identifying a possible disorder of the transmembrane transport of chlorine. Prescription of pathogenetically based treatment with
phytoneering drug Sinupret for chronic rhinosinusitis associated with disorder of the transmembrane transport of
chlorine provides significant clinical effect. Despite a significant improvement in symptoms, treatment discontinuation Sinupret leads to its deterioration in a month, due to the nature of the syndromic pathology.
Conclusions: Sinupret application provides an effective control of the symptoms of chronic rhinosinusitis
associated with disorder of the transmembrane transport of Cl-. Stopping treatment leads to a rapid deterioration
that justifies the prolonged use of pathogenetic therapy Sinupret this category of patients.
Key words: chronic rhinosinusitis, CFTR, the transmembrane transport of chlorine, herbal medicine.
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