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На даний час проблема поліпозного
риносинуситу (ПРС) має важливе медикосоціальне значення. За даними різних авторів, у світі на ПРС страждає 4-5% населення. В Україні за останні роки захворюваність на риніти, риносинусити та ринофарингіти зросла і сягає 489,9 на 100 тис. населення. Широка поширеність ПРС у структурі захворювань ЛОР-органів, її зв’язок з
бронхолегеневою патологією, тривалий
перебіг ведуть до зниження працездатності,
якості життя та інвалідизації хворих [2-5].
На сучасному етапі найбільш поширеною та популярною є багатофакторна
теорія утворення поліпів носа. Відмічається,
що, незалежно від природи поліпів, клінічні
прояви у всіх пацієнтів одинакові. Хворі
скаржаться на часткову або повну носову
обструкцію, гіпосмію, ринорею, головний
біль. При поліпозному розростанні в ділянці
остіомеатального комплексу порушується
дренажна та вентиляційна функція навколоносових пазух і в них виникають патологічні стани, які ще більше загострюють запальний процес у слизовій оболонці порожнини носа [7, 8].
Відомо, що функціональний стан верхніх і нижніх дихальних шляхів є взаємообумовлюючим, тому сьогодні часто зустрічається поєднання таких захворювань, як
бронхіальна астма (БА) і поліпоз носа. Астма виявляється приблизно у третини дорослих пацієнтів з поліпозом. Хронічний ПРС,
що є компонентом аспіринової тріади, поряд з поліпозом носа та БА, включає ще і
непереносимість аспірину. В порівнянні з
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іншими формами, аспіриновий поліпоз відрізняється більш тяжким та рецидивуючим
перебігом, розповсюдженням патологічного
процесу на всі навколоносові пазухи і меншою ефективністю консервативного та хірургічного лікування. За даними Hamilos
(2001), БА і гіперчутливість до аспірину
асоціюються з хронічним гіперпластичним
синуситом і назальним поліпозом у 62%
випадків. Носові поліпи зустрічаються у 4080% хворих з гіперчутливістю до аспірину,
а у 15-49% хворих на поліпоз спостерігається аспіринова алергія [6, 9].
Вважається, що сучасні підходи до лікування хворих на хронічний ПРС повинні
базуватись на досягненнях хірургічного та
терапевтичного лікування. Але, не зважаючи на сучасні методи лікування хворих на
ПРС, найближчі рецидиви реєструється в
60% випадків, тому питання лікування таких пацієнтів залишається актуальним [1].
Згідно з Європейським меморандумом
по риносинуситу і поліпозу носа від 2007 р.,
доказова схема лікування дорослих з хронічним риносинуситом та поліпозом носа
повинна включати:
- використання топічних стероїдів при
легкому та середньому ступені тяжкості за
візуальною аналоговою шкалою (ВАШ) з
повторним оглядом через 3 міс;
- використання пероральних та топічних стероїдів при тяжкій формі, згідно з
ВАШ, з повторним оглядом через 1 міс.
Застосування спіральної комп’ютерної
томографії (СКТ) у даній схемі лікування
передбачено при відсутності покращання
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через 1 міс консервативного лікування хворих з тяжкою формою ПРС. Недоліком даної схеми вважається суб’єктивність визначення симптомів захворювання в процесі
лікування. ВАШ не дає можливості
об’єктивно оцінити ступінь регресії поліпів.
Якщо при ендоскопії носа поліпи не візуалізуються, то це не виключає їх наявності в
решітчастих пазухах, чи у глибоких структурах латеральної стінки носа. У таких випадках існування поліпів підтверджується
тільки в дослідженнях з використанням
СКТ навколоносових пазух. Відомо, що
СКТ є «золотим стандартом» при променевому обстеженні лицевого черепа [11]. Роздыльна здатність СКТ дозволяє диференціювати різні тканини, проводити їх денситометрію (визначати щільність в одиницях
Хаунсфілда) та вимірювати товщину слизової оболонки порожнини носа з високою
точністю, а також є умовою застосування
даного методу адекватної діагностики та
прийняття рішення про хірургічне втручання, обсяг операції. Тому, СКТ як до, так і
після консервативного лікування, дає можливість з високою точністю оцінити динаміку регресії поліпів та визначити подальшу
тактику і об’єм хірургічного втручання.
Мета роботи – вивчити можливість
використання динамічного комп’ютернотомографічного контролю для діагностичного процесу пацієнтів з ПРС для прогнозування тактики їх подальшого лікування.
Матеріали та методи
Для досягнення мети було обстежено
20 пацієнтів (8 жінок і 12 чоловіків) віком
від 25 до 65 років з діагнозом: хронічний
ПРС у поєднанні з БА. У 7 осіб в анамнезі
була гіперчутливість до аспірину чи інших
нестероїдних протизапальних засобів. Усі
хворі знаходилися на стаціонарному етапі
лікування в алергологічному відділенні
ОКЛ та центрі клінічної медицини ІваноФранківського національного медичного
університету. Діагностика захворювання
проводилась на основі скарг пацієнтів, даних анамнезу захворювання, загальноклінічних методів обстеження (загальний аналіз
крові, сечі, біохімічний аналіз крові), спірометрії, риноендоскопії носа, рентгенографії
навколоносових пазух та даних СКТ у ко50

ронарній проекції, яка виконувалась на спіральному
комп’ютерному
томографі
«Emotion» (Siemens), за умов U=130 kV,
mAs-80, товщина шару – 3 мм, 13-15 зрізів.
Після обстеження хворі отримували
стандартне консервативне лікування, яке
включало топічні назальні кортикостероїди,
комплексну терапію з приводу БА, муколітики, антилейкотрієнові та антигістамінні
препарати.
Ефективність лікування через 1 міс
оцінювалась на основі аналізу динаміки
клінічних симптомів за 4-бальною шкалою:
1 – відсутність скарг і об’єктивних симптомів при дослідженні; 2 – незначні прояви; 3
– виражені прояви; 4 – відсутність позитивної динаміки від проведеного лікування.
Розміри і розповсюдження поліпів у носі
оцінювались за результатами риноендоскопічного дослідження з використанням 4 –
ступеневої шкали оцінювання: I ступінь –
поліпи не візуалізуються, але наявні при
СКТ дослідженні; II ступінь – поліпи візуалізуються в середньому носовому ході; III
ступінь – поліпи візуалізуються за межами
середніх носових ходів; IV ступінь – поліпи
обтурують порожнину носа. При аналізі
результатів проведеної повторної СКТ «зони інтересу», що зменшувало променеве
навантаження на пацієнтів, оцінювались
зміни в порожнині носа та навколоносових
пазухах шляхом вимірювання товщини та
оцінки денситометричних показників слизової оболонки порожнини носа, ширини
просвіту загальних носових ходів (відстань
між носовою перегородкою і краєм слизової
оболонки нижньої носової раковини) та
порівняння їх з даними попередньої СКТ.
Якщо зменшувалися розміри поліпів у порожнині носа і навколоносових пазухах та
зменшувалася товщина слизової оболонки
навколоносових пазух, збільшувалася ширина просвіту загальних носових ходів у
порівнянні з попереднім СКТ, то результати
вважались позитивними і продовжувалось
консервативне лікування. За відсутності
змін на СКТ чи потовщенні слизової оболонки навколоносових пазух, збільшенні розмірів поліпів, зменшенні просвіту загальних
носових ходів результати лікування вважались негативним, і хворому пропонувалось
хірургічне втручання. За результатами конЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №6, 2016

трольної СКТ всі пацієнти були розподілені
на 2групи: 1-а група – 14 (70%) осіб з позитивною динамікою, 2-а група – 6 (30%) обстежуваних, у яких при повторній СКТ не
було виявлено змін.
Отримані дані і їх обговорення
Оцінка скарг пацієнтів на початку дослідження показала, що найчастішими з них
були порушення носового дихання або його
повна відсутність, при цьому більшість хворих скаржилася на зниження нюху, періодичний головний біль, підвищену втомлюваність, появу виділень з носа слизового
характеру. При риноендоскопії носа у всіх
пацієнтів відмічено III та IV ступінь поліпозу. За результатами СКТ-обстеження, в обох
групах виявлено гіперпластичні зміни слизової оболонки та наявність поліпозної тканини у всіх навколоносових пазухах.
Після проведеного лікування у всіх
хворих 1-ї групи спостерігалось покращання клінічних симптомів, зменшення розміру
поліпозної тканини у носовій порожнині,
позитивна динаміка при СКТ-обстеженні.
Яскравою ілюстрацією 1-ї групи пацієнтів є хвора Ф., 42 р. При поступленні вона
скаржилась на порушення носового дихання, відсутність нюху, слизові виділення з
носа, головний біль. При передній риноскопії носові ходи були повністю обтуровані
поліпозною тканиною. На СКТ носова порожнина, навколоносові пазухи виповнені
гіперплазованою слизовою оболонкою та
поліпозною тканиною сумарною щільністю
40-46 од.н. (рис. 1). Поставлено діагноз:
хронічний ПРС, БА, ст. II, легкий персистуючий перебіг. Упродовж місяця хвора
отримувала наступні групи препаратів:
топічні назальні кортикостероїди, антилейкотрієнові та антигістамінні препарати.
При контрольному огляді через 1 міс відмічалася позитивна динаміка клінічних
симптомів: покращилося носове дихання та
нюх, зменшилися слизові виділення з носа
та головний біль. При ендориноскопії слизова оболонка була рожева, носова перегородка знаходилась в серединному положенні, в загальних носових ходах – незначна кількість слизу, справа природний
отвір верхньощелепної пазухи прикритий
вільним краєм гачкоподібного відростка,
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зліва поліпи візуалізуються в середньому
носовому ході, що відповідає ІІ ступеню
поліпозу. Контрольна СКТ «зони інтересу»: просвіт загальних носових ходів
збережений, пневматизація верхньощелепних пазух не порушена, права половина
лобної пазухи пневматизована, у лівій –
гіперплазія слизової оболонки (рис. 2). В
зв’язку з позитивною динамікою процесу в
порожнині носа та навколоносових пазухах
хворій запропоновано продовжувати консервативне лікування.

Рис. 1. СКТ лицевого скелету у фронтальній
проекції у пацієнтки Ф., 41 р., до лікування. Висновки: хронічний поліпозний риніт, пансинусит.

Рис. 2. СКТ у пацієнтки Ф., через 1 міс після
лікування. Висновки: лівобічний гіперпластичний
фронтит.
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Рис. 3. СКТ у пацієнтки О., 51 р., до лікування. Висновки: двобічний хронічний поліпозний
риніт, гайморит, етмоїдит.

Рис. 4. СКТ у пацієнтки О., через 1 міс. після лікування. СКТ дані – попередні.

Характеризуючи 2-у групу пацієнтів
(6 осіб), треба відмітити, що слабопозитивна динаміка симптомів захворювання спостерігалася практично у них всіх, але
при об’єктивному обстеженні розміру поліпозних розростань залишилися попередніми.
Для ілюстрації наводимо клінічний
випадок у пацієнта О., 2-ї групи, 51 р. При
поступленні він скаржився на утруднене
носове дихання, відсутність нюху, слизові
виділення з носа. При передній риноскопії
носові ходи обтуровані поліпозною тканиною. На СКТ обидві носові порожнини,
верхньощелепні пазухи, комірки решітчастого лабіринту виповнені гіперплазованою
слизовою оболонкою та поліпозною тканиною (рис. 3). Визначено діагноз: хронічний
ПРС, бронхіальна астма III ст., персистуючий перебіг середньої тяжкості. Лікування
хворий отримував аналогічне, тому, яке
мала пацієнтка Ф., 42 р. При контрольному
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огляді через 1 міс відмічалось покращання
носового дихання, зменшення виділень з
носа. При передній риноскопії та контрольній СКТ через 1 міс розміри поліпозних
розростань залишилися попередніми (рис.
4). Результати консервативного лікування
вважались негативними, і хворому запропоновано хірургічне втручання, а дана терапія
оцінювалась, як етап підготовки до операції.
Висновки
Результати проведеного дослідження
доводять, що внаслідок застосованого лікування у хворих на хронічний ПРС спостерігається зменшення клінічних ознак, а саме:
покращання носового дихання, нюху, зменшення слизових виділень з порожнини
носа, зменшення частоти та інтенсивності
головного болю. Проте повторне проведення СКТ довело, що, не дивлячись на позитивну клінічну динаміку ПРС у пацієнтів 2-ї
групи, застосоване лікування не вплинуло
на розміри поліпозних розростань у порожнині носа та навколоносових пазухах.
Отримані результати свідчать про те, що
повторне виконання СКТ у таких хворих є
доцільним, з огляду на визначення подальшої лікувальної тактики.
Отже, динамічне СКТ обстеження показане з метою оцінки ефективності лікування, оскільки візуально-аналогова шкала
не дає можливості об’єктивно оцінити ступінь регресії поліпів, а запропонована нами
методика дозволяє з високою точністю проводити розпізнавання характеру хронічного
ПРС та, за даними контрольного СКТ обстеження, вибирати тактику подальшого
лікування і об’єм хірургічного втручання.
Перспектива подальших досліджень
Перспективною є можливість використання запропонованого методу для вивчення тактики ведення хворих на хронічний ПРС з використанням інших препаратів
для протирецидивного їх лікування.
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КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА
Герич А.Н., Попович В.И., Рыжик В.М., Дудий П.Ф. (Ивано-Франковск)
Аннотация
В статье приведены результаты лечения пациентов с хроническим полипозным риносинуситом
(ХПРС). Рассмотрена возможность динамического компьютерно-томографического контроля эффективности лечения и определения дальнейшей тактики ведения таких пациентов.
Цель работы – изучить возможность использования динамического компьютернотомографического контроля в диагностическом процессе пациентов с ХПРС для прогнозирования тактики
их дальнейшего лечения.
Материалы и методы: обследовано 20 пациентов в возрасте от 25 до 65 лет с диагнозом хронический ПРС в сочетании с бронхиальной астмой (БА). После получения стандартного консервативного лечения, эффективность лечения оценивали на основе анализа динамики клинических симптомов, результаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №6, 2016
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тов риноендоскопического обследования и спиральной компьютерной томографии околоносовых пазух.
По результатам контрольной СКТ все пациенты были разделены на 2 группы: 1-я группа – с положительной динамикой, 2-я группа – пациенты, у которых при повторной СКТ не было обнаружено изменений.
Результаты. Полученные результаты свидетельствуют о том, что повторное проведение СКТ у таких пациентов целесообразно с учетом определения дальнейшей лечебной тактики.
Выводы. Как показали обследования пациентов с хроническим полипозным риносинуситом, предложенная методика динамической компьютерно-томографической оценки позволяет с высокой точностью
проводить распознавание характера хронического полипозного риносинусита и выбирать тактику дальнейшего лечения.
Ключевые слова: полипозный риносинусит, спиральная компьютерная томография, лечение.

THE USE OF SPIRAL COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH
CHRONIC RHINO-SINUSITIS POLYP’S TACTICS AND DETERMINATION OF THEIR FUTURE
Gerych O., Popovich V., Ryzhyk V., Dudij P.
Ivano-Frankivsk National Medical University;
Department of Otorhinolaryngology with a course of Head and Neck Surgery; e-mail: olesya-ff@ukr.net
Abstract
The article presents the results of treatment of patients with chronic rhino-sinusitis polyps. The possibility
of spiral computed tomography usage for monitoring the effectiveness of treatment and for determination of further tactics of these patients treatment.
The purpose of this study – to explore the possibility of spiral computed tomography usage in the diagnostic process in patients with the chronic rhino-sinusitis and polyps for tactic prediction of their further treatment.
Materials and methods: 20 patients at the age of 25-65 diagnosed with chronic rhino-sinusitis polyps conjugated with BA were surveyed. Evaluating the efficacy of non-surgical treatment based on clinical symptoms,
results of rhino-endoscopy and SCT examination of paranasal sinuses. Patients were separated into two groups
based on the results of control SCT: І – with positive dynamic, ІІ – with no changes shown after repeated SCT
examination was done.
Results: The received results indicating the advisability of the repeated SCT examination of that kind of
patients for determination of further tactic of treatment.
Conclusions: As the examination of patients with chronic rhino-sinusitis polyps shows the proposed technique allows us to perform highly accurate recognition of the nature of chronic rhino-sinusitis and polyps and to
choose the tactics for further treatment according to the spiral computed tomography.
Key-words: polyps, rhino-sinusitis, spiral computed tomography, treatment, tactics.
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