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Лікування хворих на поліпозний рино-

синусит продовжує залишатись складним 
завданням, але більшість дослідників даної 
проблеми одностайні  в переконанні, що 
основним і визначальним є комплексний 
підхід, головною складовою частиною якого  
на сучасному етапі  є адекватне хірургічне 
втручання. Операція кваліфікується як голо-
вна ланка в численних схемах комплексного 
лікування пацієнтів з цією патологією, а фу-
нкціональна ендоназальна ринохірургія є на 
сьогодні методикою вибору. Використання 
ендоскопічної техніки дозволяє досягти мак-
симальної ощадливості хірургічних втру-
чань, забезпечує більш стійкий позитивний 
ефект операції. Зважаючи на малоінвазив-
ність хірургічного втручання, ендоскопічна 
хірургія достатньо складна і вимагає, крім 
високої майстерності хірурга, певних умов її 
проведення, зокрема «сухого» операційного 
поля. Однак, як відомо, хірургічні втручання 
з приводу поліпозу, особливо аспіринасоці-
йованого, характеризуються значною крово-
точивістю як під час операції, так і в післяо-
пераційному періоді, що значно ускладнює 
умови їх проведення, особливо при викорис-
танні ендоскопічної технології [8]. Тому ос-
новною вимогою до передопераційної підго-
товки хворих на назальний поліпоз, в т.ч. і 
аспіринасоційований, є профілактика мож-
ливих операційних і післяопераційних ризи-
ків, до яких, безумовно, відносяться крово-
течі [5, 9, 10]. Профілактика інтраоперацій-
ної кровоточивості, особливо при виконанні 
ендоскопічних втручань, є актуальним за-
вданням, оскільки навіть незначна кровотеча 
значно погіршує умови їх виконання. 

За останні роки досягнуто значних ус-
піхів у диференціальній діагностиці, профі-
лактиці та лікуванні хворих з розладами 
гемостазу різного походження [2, 4]. Отри-
мано нові дані про структурні та функціо-
нальні особливості тромбоцитів, систему 
зсідання крові та роль і місце судинної стін-
ки в зупинці кровотеч. При пошкодженні 
стінки судини під час хірургічного втру-
чання система гемостазу забезпечує місце-
ве зсідання крові, а пізніше – лізис тромба. 
Основну роль в початковій фазі гемостазу 
відіграють судини і тромбоцити. Утворення 
фібринового згустку відбувається дещо 
пізніше [1, 3, 7]. Таким чином, порушення 
функціонування саме судинно-
тромбоцитарного гемостазу є особливо 
актуальним в ендоскопічній оперативній 
ринології. 

Як відомо, тромбоцити забезпечують 
утворення первинного тромбоцитарного 
тромба. Після пошкодження судинної сті-
нки вони контактують з колагеном, який є 
основним стимулятором адгезії, і активо-
вані таким чином тромбоцити прикріплю-
ються до судинної стінки. Паралельно з 
адгезією відбувається агрегація тромбоци-
тів — склеювання тромбоцитів між собою 
з утворенням тромбоцитарного тромба за-
вдяки звільненню з гранул тромбоцитів їх 
вмісту. Цей процес відомий під назвою «ре-
акція звільнення». Звільнені речовини по-
силюють агрегацію і сприяють росту тром-
боцитарного тромба. Агрегація і «реакція 
звільнення» зумовлена стимуляцією тром-
боцитів відповідними ендогенними агоніс-
тами, зокрема тромбоксаном А2(ТХА2), 
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який є продуктом метаболічного каскаду 
арахідонової кислоти і сильним агрегуючим 
та судинозвужуючим фактором. Арахідо-
нова кислота вивільняється з фосфоліпід-
ного депо при активації тромбоцитів. При 
порушенні синтезу тромбоксану А2 виника-
ють розлади гемостазу, що клінічно прояв-
ляється схильністю до кровотеч [12, 13]. 

Згідно з сучасними поглядами, полі-
поз, асоційований з непереносимістю аспі-
рину, відноситься до групи метаболічних 
захворювань, а принципово важливою лан-
кою його етіології та патогенезу є генетично 
детерміноване зниження експресії (генетич-
на блокада) конститутивної циклооксигена-
зи – ключового ферменту обміну ненасиче-
них жирних кислот, зокрема арахідонової 
[6]. Як відомо, більша її частина під дією 
вказаного ферменту метаболізуєтся з утво-
ренням фізіологічних простагландинів та 
тромбоксану, які відіграють значну роль в 
регуляції тромбоцитарного гемостазу [12, 
13]. Таким чином, саме «генетичний блок» 
конститутивної ЦОГ може бути причиною 
зниження синтезу ендогенних агоністів 
агрегації тромбоцитів, порушення тромбо-
цитарного гемостазу і операційних крово-
теч у пацієнтів з аспіринасоційованим наза-
льним поліпозом. Для підтвердження цієї 
гіпотези ми провели порівняльне дослі-
дження тромбоцитарної ланки гемостазу у 
пацієнтів з різними типами назального по-
ліпозу. 

Мета роботи – вивчення анамнестич-
них даних щодо виявлення «малих форм 
кровоточивості», а також кількісних та які-
сних характеристик тромбоцитів для 
з’ясування можливих причин операційних 
кровотеч у пацієнтів з назальним поліпозом. 

 
Матеріал та методи 
В дослідження включено 150 хворих з 

діагнозом «хронічний поліпозний риноси-
нусит», які знаходились на стаціонарному 
лікуванні у ЛОР-відділенні Івано-
Франківської обласної клінічної лікарні 
протягом 2011-2015 рр. Пацієнтів було роз-
поділено на три групи: 1-а група – поліпоз, 
асоційований з непереносимістю аспірину, 
у 50 (33,3%); 2-а група – поліпоз, 
пов’язаний з порушенням аеродинаміки 
носового дихання, у 50 (33,3%); 3-я – полі-

поз, асоційований з IgE-гіперімуно-
глобулінемією, у 50 (33,3%) хворих. 

 
Методи дослідження судинно- 
тромбоцитарного гемостазу 
Визначення кількості тромбоцитів в 

мазку крові: кількість тромбоцитів по від-
ношенню до 1 тис. еритроцитів. Знаючи 
абсолютне число еритроцитів в 1 мкл крові, 
можна обчислити кількість кров'яних плас-
тинок в 1 мкл. Межі коливання числа тром-
боцитів у здорових людей становила 
180·109-320·109/л. 

Дослідження тривалості капілярної 
кровотечі за методикою Дюке: після про-
колу мочки вуха на глибину 3,5-4 мм час 
кровотечі у нормі складав 3-5 хв.  

Дослідження агрегаційної функції 
тромбоцитів фотометричним методом з 
графічною реєстрацією за допомогою агре-
гометра. Вивчається швидкість і ступінь 
зменшення оптичної щільності плазми, що 
містить тромбоцити, при змішуванні з аг-
регуючими агентами. При дії адреналіну і 
малих концентрацій АДФ в нормі агрега-
ційна крива має типовий двохфазовий ха-
рактер (рис. 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Нормальна двохфазова агрегатограма. 
 
 
Перша хвиля відображає безпосеред-

ній вплив агоніста на тромбоцити, а друга 
хвиля виникає в результаті «реакції звіль-
нення» з щільних гранул тромбоцитів адре-
наліну, АДФ, тромбоксану. 
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Для оцінки відмінностей між групами 
був проведений однофакторний дисперсний 
аналіз з наступним використанням критерію 
множинних порівнянь Тьюки при рівні дос-
товірності 0,05. 

 
Результати і обговорення 
Як відомо, розлади гемостазу поді-

ляються на дві основні групи: порушення 
коагуляційного – коагулопатії і тромбоци-
тарного – тромбоцитопенії та тромбоцито-
патії, які суттєво відрізняються клінічною 
симптоматикою і перебігом процесу. Різ-
ною є також лікувальна тактика при цих 
захворюваннях. В диференціальній діагно-
стиці порушень тромбоцитарного гемоста-
зу та коагулопатій суттєве значення мають 
дані анамнезу щодо характеру геморагіч-

них проявів. Найчастішими проявами коа-
гулопатій є виникнення обширних гема-
том, крововиливи в суглоби, тривалі кро-
вотечі після порізів, травм, екстракції зуба, 
хірургічного втручання. Такий тип крово-
точивості відомий під назвою «гематом-
ний» (табл. 1). При аналізі анамнезу стосо-
вно вказаного порушення гемостазу не ви-
явлено даних «гематомних» порушень в 
жодного з 150 пацієнтів з поліпозним ри-
носинуситом. 

Для патології мегакаріоцитарного 
апарату характерне виникнення на шкірі 
хворих дрібноточкових петехій та невели-
ких синяків, спонтанна кровоточивість зі 
слизової оболонки (носові кровотечі, крово-
точивість ясен), а у жінок — рясні і тривалі 
менструації (табл. 1). 

 
 

Таблиця 1 
Анамнестичні дані про порушення гемостазу 

Анамнез 
Порушення гемостазу 

1-а група 2-а група 3-я група 

«Гематомний» ні ні ні 

«Петехіальна висипка» рідко (≤20%) ні ні 

Носові кровотечі не часто (≤50%) часто (≥50%) ні 

Кровоточивість ясен постійно (≥90%) ні ні 

Гіперметрорагії постійно (≥90%) ні ні 
 

 
При детальному вивченні анамнезу у 

пацієнтів 3-ї групи (поліпоз, асоційований з 
IgE-гіперімуноглобулінемією) не виявлено 
жодних даних, що могли б вказувати на по-
рушення тромбоцитарного гемостазу. В 2-й 
групі (поліпоз, пов’язаний з порушенням 
аеродинаміки носового дихання) незначні 
носові кровотечі в анамнезі відмічені у понад 
50% пацієнтів, що оцінюється нами як симп-
том, який часто зустрічається. У хворих 1-ї 
групи (поліпоз, асоційований з непереноси-
містю аспірину) досить рідко (≤20%) виявля-
ється «петехіальна висипка», трошки часті-
ше, але також доволі рідко – ≤50% носові 
кровотечі. Часто, практично у всіх пацієнтів 
(≥90%)спостерігається кровоточивість ясен. 
Так само часто, практично у всіх хворих жі-
ночої статі (≥90%), мають місце гіперметро-
рагії – рясні і тривалі менструації. 

Точний діагноз геморагічного пору-
шення може бути визначений тільки після 
проведення відповідних лабораторних дос-
ліджень. Як відомо, традиційне передопера-
ційне обстеження включає в себе вивчення 
ряду гематологічних показників, зокрема 
вмісту еритроцитів та гемоглобіну. Аналіз 
отриманих результатів показав, що у хворих 
на поліпозний риносинусит, незалежно від 
групи, відмічається нормальна кількість 
еритроцитів та гемоглобіну у порівнянні з 
контрольними показниками (здорові доно-
ри) (табл. 2). 

Патологія мегакаріоцитарного апарату 
може бути пов’язана з двома принципово 
відмінними станами: тромбоцитопенією і 
тромбоцитопатією. Хоча у клінічному від-
ношенні їх зв'язує симптомокомплекс крово-
точивості, етіологічні і патогенетичні меха-
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нізми принципово відрізняються зменшеним 
вмістом тромбоцитів крові в першому випа-
дку і їх функціональною неспроможністю на 
фоні нормального вмісту – в другому. В 
зв’язку з цим з метою виключення можливої 
тромбоцитопенічної кровотечі проводилось 
визначення кількості тромбоцитів у всіх 150 
пацієнтів. У хворих всіх трьох груп виявлено 

нормальні кількісні показники тромбоцитів, 
однак у пацієнтів 1-ї групи (поліпоз, асоці-
йований з непереносимістю аспірину), мала 
місце тенденція до збільшення кількості 
тромбоцитів – 298,50±2,24 порівняно з 
267,40±2,1 – в 2-й групі та 271,50±2,44 – в 3-
й (наявна статистично значуща різниця між 
1-ю та контрольною, 2 і 3-ю групами). 

 
Таблиця 2 

Передопераційне дослідження гемостазу 

Параметри Контроль 1-а група 2-а група 3-я група 

Еритроцити, х1012/л 3,45±0,29 3,48±0,36** 3,49±0,37** 3,42±0,39** 

Гемоглобін, г/л 124,8±09,70 125,5±10,60** 125,6±10,80** 127,4±11,10** 

Тромбоцити, 109/л 264,50±2,36 298,50±2,24* 267,40±2,1** 271,50±2,44** 

Час кровотечі (хв.) 3,45±0,30 5,38±0,36* 3,84±0,42** 3,38±0,36** 

Агрегація тромбоцитів норма пригнічена* норма** норма** 
 
Примітка. * - статистично значима різниця між групами і контролем (Р<0,05). 
 
 
 
Час капілярної кровотечі – ще один 

показник саме судинно-тромбоцитарного 
гемостазу, який у нормі становить 3-5 хв. У 
пацієнтів 2-ї групи (поліпоз, пов’язаний з 
порушенням аеродинаміки носового дихан-
ня)  час капілярної кровотечі складав 
3,84±0,42 хв, в 3-й групі – поліпоз, асоційо-
ваний з IgE-гіперімуноглобулінемією – 
3,38±0,36 хв, тобто не перевищував 4 хв, що 
відповідає нормі. У пацієнтів 1-ї групи (по-
ліпоз, асоційований з непереносимістю ас-
пірину) час кровотечі перевищував норма-
льні показники і складав 5,38±0,36 хв, що 
було клінічним підтвердженням порушення 
судинно-тромбоцитарного гемостазу у цих 
обстежених (наявна статистично значима 
різниця між 1-ю та контрольною, 2 і 3-ю 
групами). 

Дослідження агрегаційної функції 
тромбоцитів – метод, що дозволяє вивчити 
функціональний стан тромбоцитів і визна-
чити пов’язану саме з цим причину крово-
точивості. У пацієнтів 2-ї та 3-ї груп агрега-
ційна крива має типовий двохфазовний ха-
рактер, що відповідає нормі. У пацієнтів 1-ї 
групи на агрегатограмах відсутні характерні 
хвилі «вивільнення» при нормальному вміс-
ті тромбоцитів практично у всіх хворих (на-

явна статистично достовірна різниця між  
1-ю та 2 і 3-ю групами) (рис. 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Агрегатограма у хворого на поліпоз, 

асоційований з непереносимістю аспірину. 
 
 
Таким чином, за даними збору «гемо-

рагічного» анамнезу, скарги на носові кро-
вотечі в анамнезі при нормальному вмісті 
тромбоцитів в крові відмічені у пацієнтів 1-ї 
та 2-ї груп. На наш погляд, рецидивуючі 
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носові кровотечі у хворих 2-ї групи 
пов’язані з локальними субатрофічними 
змінами в слизовій оболонці передніх відді-
лів носової порожнини, які, як правило, су-
проводжують анатомічні аномалії внутріш-
ньоносових структур. 

На відміну від них, у пацієнтів 1-ї 
групи носові кровотечі в анамнезі поєдну-
ються з петехіальною висипкою (рідко, з 
частотою ≤20%), а кровоточивість ясен та 
гіперметрорагії у жінок є практично постій-
ним симптомом (частота ≥90%). Це свід-
чить про те, що причини кровоточивості 
мають системний, а не локальний характер. 
На системний характер порушення тромбо-
цитарного гемостазу у хворих 1-ї групи вка-
зують подовжений понад норму час капіля-
рної кровотечі та пригнічення агрегаційної 
здатності тромбоцитів при нормальному їх 
вмісті в крові. На агрегатограмах у цих па-
цієнтів відсутні характерні хвилі «вивіль-
нення». Під час адгезії не розвивається пе-
рша фаза реакції «вивільнення» із щільних 
гранул тромбоцитів, що приводить до від-
сутності агрегації I. В зв’язку з цим не запу-
скається друга хвиля реакції «вивільнення» 
з ά-гранул і блокується агрегація II. Отже, 
клініко-лабораторні дані свідчать про функ-
ціональну неспроможність тромбоцитів на 
фоні нормального їх вмісту, тобто наявність 
тромбоцитопатії у обстежуваних на поліпоз, 
асоційований з непереносимістю аспірину. 

Як відомо, тромбоцитопатії – група 
геморагічних синдромів, зумовлених спад-
ковою або набутою якісною неповноцінні-
стю чи дисфункцією тромбоцитів [11, 14, 
15]. Спадкові тромбоцитопатії зустріча-
ються рідко. Набуті (симптоматичні) тром-
боцитопатії розвиваються як симптом при 
деяких захворюваннях або як реакція на 
прийом медикаментів. На особливу увагу 
заслуговують медикаментозні тромбоцито-
патії. Кількість медикаментів, які можуть 
впливати на обмін речовин тромбоцитів і 
викликати суттєві дефекти їх функції дос-
татньо велика, але найчастіше мова йде про 
інгібітори циклооксигенази (всі нестероїдні 
протизапальні середники – ацетилсаліци-
лова кислота, індометацин, бутадіон, ібуп-
рофен, напроксен та інші). В рамках пи-
тання, що розглядається, найбільший інте-
рес викликають тромбоцитопатії, пов'язані 

з дією інгібіторів обміну арахідонової кис-
лоти, які діють на етапі її звільнення з фо-
сфоліпідів оболонки тромбоцитів та бло-
кують подальший обмін до тромбоксану 
А2. 

В контексті зазначеної патології – на-
зального поліпозу, асоційованого з непере-
носимістю аспірину, порушення гемостазу 
має подібну клінічну симптоматику, але не 
пов’язано з прийманням відповідних меди-
каментів, оскільки всі вищеперераховані 
препарати є абсолютно протипоказаними 
при цій патології. Механізм кровоточивості 
пов'язаний з особливостями патогенезу, які 
полягають в тому, що в його основі лежать 
метаболічні порушення, спричинені «гене-
тичним блоком» конститутивної циклоок-
сигенази  (ЦОГ1) – ключового ферменту 
метаболізму ненасичених жирних кислот, 
зокрема арахідонової (рис. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Патогенез тромбоцитопатії при наза-

льному поліпозі, асоційованому з непереносиміс-
тю аспірину 

 
 

В результаті виникає дефіцит очіку-
ваних після генетичної блокади продуктів, 
зокрема ендопероксидів — простаглан-
динів (РGG2 і РGН2). З них в подальшому 
утворюються тромбоксан А2(ТХА2) та про-
стациклін (простагландин І2, РGІ2), які є 
сильними агрегуючими і судинозву-
жуючими факторами. За цим продовжу-
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ються пошуки інших шляхів метаболізму 
АК, включення яких призводить до нако-
пичення токсичних метаболітів (лейкотріє-
нів, продуктів перекисного окислення ліпі-
дів (ПОЛ), окисних модифікацій білків 
(ОМБ) та ін.), біологічні ефекти яких є ос-
новними факторами, що конкурентно зме-
ншують синтез тромбоксану А2. При цьому 
гіперметрорагії, незначні кровотечі із сли-
зової оболонки порожнини носа і ясен, які 
спостерігаються в клінічній симптоматиці 
у таких пацієнтів, не можна розцінювати як 
медикаментозні, оскільки мають тривалий 
перебіг і не пов’язані з прийоманням меди-
каментів. Згідно з класифікацією тромбо-
цитопатій та дисфункцій тромбоцитів, ви-
щевказану форму можна назвати аспірино-
подібним синдромом як прояв метаболіч-
ної патології – назального поліпозу, асоці-
йованого з непереносимістю аспірину, та 
віднести до категорії захворювань, що су-
проводжуються дисфункцією тромбоцитів. 
Для даної форми тромбоцитопатії характе-
рним є нормальний або підвищений вміст 
тромбоцитів, продовження часу кровотечі, 
порушення агрегації тромбоцитів при сти-
муляції слабими агоністами (АДФ, адрена-
лін, колаген в низьких дозах), а також галь-
мування «реакції звільнення». 

 
Висновки 
Таким чином, в результаті порівняль-

ного вивчення результатів клініко-
лабораторного обстеження 150 хворих на 

хронічний поліпозний риносинусит, визна-
чено особливості порушення системи тром-
боцитарного гемостазу у пацієнтів з поліпо-
зом, асоційованим з непереносимістю аспі-
рину порівняно із поліпозом, пов’язаним із 
порушенням аеродинаміки носового дихан-
ня, та поліпозом, асоційованим з IgE-
гіперімуноглобулінемією. Їх характеризу-
ють такі показники: 

- наявність в клінічній симптоматиці 
«малих» форм кровоточивості: петехіальна 
висипка, незначні кровотечі із слизової обо-
лонки порожнини носа і ясен, гіперметрорагії; 

- нормальний вміст тромбоцитів з те-
нденцією до збільшення їх кількості порів-
няно з поліпозом, пов’язаним з порушенням 
аеродинаміки носового дихання, та поліпо-
зом, асоційованим з IgE-гіперімуноглобу-
лінемією; 

- подовжений час капілярної кровотечі; 
- порушення агрегації тромбоцитів з 

відсутністю на агрегатограмах характерних 
хвиль «вивільнення» при нормальному вмі-
сті тромбоцитів. 

 
Перспектива подальших досліджень 
Перспективною є можливість форму-

вання фенотипових діагностичних ознак 
підвищеної кровоточивості. Ознаки, що 
враховують анамнестичні, клінічні маркери, 
допомагають оптимізувати діагностичний 
процес і визначити адекватну терапевтичну 
тактику для профілактики інтраопераційної 
кровоточивості.
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СИСТЕМА ТРОМБОЦИТАРНОГО ГЕМОСТАЗА  
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУСИТОМ 

Заболотная Д.Д., Кошель И.В. (Киев, Ивано-Франковск) 

А н н о т а ц и я  

Хирургическое вмешательство по поводу полипозного риносинусита, в частности ассоциированно-
го с непереносимостью аспирина, зачастую сопровождается повышенной кровоточивостью, что значи-
тельно затрудняет проведение операции, особенно эндоскопической. 
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Цель роботи: изучение анамнестических данных на предмет «малых форм кровоточивости», а 
также количественных и качественных характеристик тромбоцитов для определения возможных причин 
операционных кровотечений у пациентов с назальным полипозом. 

Материалы и методы: в исследование включено 150 больных с диагнозом «хронический полипо-
зный риносинусит», подразделенных на 3 группы: 1-я группа – полипоз, ассоциированный с непереноси-
мостью аспирина, у 50 (33,3%); 2-я группа – полипоз, связанный с нарушением аэродинамики носового 
дыхания, у 50 пациентов (33,3%); 3-я – Ig-E-зависимый (аллергический) полипоз у 50 (33,3%) пациентов. 
Для оценки отличий между группами был проведен однофакторный дисперсный анализ с использованием 
критерия множественных сравнений Тьюки. 

Результаты: У пациентов с аспиринассоциированным полипозом найдены анамнестические дан-
ные о «малых» формах кровоточивости (петехиальная сыпь, кровотечения из десен, гиперметроррагии у 
женщин), достоверное увеличение длительности капиллярного кровотечения и нарушение агрегации 
тромбоцитов на фоне нормального их содержания по сравнению с больными других групп. 

Выводы: На основе новой «метаболической» концепции этиологии и патогенеза предложена трак-
товка тромбоцитопатического характера операционных кровотечений при аспириновой гиперчувстви-
тельности у пациентов с хроническим полипозным риносинуситом, суть которого состоит в снижении 
содержания конечных продуктов (агреганты тромбоксан А2 и простациклин) метаболического каскада 
арахидоновой кислоты вследствие «генетического блока» конститутивной циклооксигеназы. 

Ключевые слова: полипоз, ассоциированный с непереносимостью аспирина, тромбоцитопатия, опе-
рационные кровотечения. 
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A b s t r a c t  

Surgical intervention for polypous rhinosinusitis, particularly associated with aspirin intolerance, is often 
accompanied by increased bleeding, which greatly complicates the operation process, especially endoscopic one. 

Aim of the research: study of anamnestic data for «small forms of bleeding», as well as quantitative and 
qualitative characteristics of platelets to determine possible causes of operational bleeding in patients with nasal 
polyposis. 

Materials and methods: the research included 150 patients with the diagnosis of "chronic polypous rhino-
sinusitis", divided into three groups: group I – polyposis associated with aspirin intolerance, 50 patients (33.3%); 
group II – polyposis associated with the violation of nasal breathing aerodynamics, 50 patients (33.3%); group III 
– Ig-E-dependent (allergic) polyposis, 50 patients (33.3%). «One-Way ANOVA» was performed using Tukey's 
multiple comparison test to evaluate the differences between the groups.  

Results: in patients with aspirin-associated polyposis found a history of "minor" forms of bleeding (pe-
techial rash, bleeding from the gums, hypermetrorrhagia in women), a significant increase in the length of capil-
lary bleeding and disruption of platelet aggregation in the background of the irnormal content as compared to 
patients of other groups. 

Conclusions: on the basis of new «metabolic» etiopathogenesis concept interpretation of thrombocytopen-
ic nature of surgical bleeding is suggested with aspirin hypersensitivity in patients with chronic polypous rhinosi-
nusitis, the essence of which is to reduce the content of final products (aggregant thromboxane A2 and prostacyc-
lin) of arachidonic acid metabolic cascade due to "genetic block" of constitutive cyclooxygenase.  

Key words: polyposis associated with aspirin intolerance, thrombocytopathy, surgical bleeding. 
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