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Навчально-методичний посібник 

«Хронічний риносинусит у дітей, виклика-
ний внутрішньоклітинними збудниками» 
колективу авторів А.А. Лайко, Д.І. Заболот-
ний, В.В. Синяченко, Д.Д. Заболотна, А.В. 
Ткаліна, Ю.В. Гавриленко, Ю.І. Гладуш, 
Л.А. Шух, К.А. Хоцяновський, І.А. Косаків-
ська, Н.О. Юревич, О.Ю. Бредун, М.В. Не-
притворний, присвячено сучасним поглядам 
на етіологію, патогенез, клініку, діагности-
ку, диференціальну діагностику, лікування і 
профілактику хронічного риносинуситу, 
викликаного атиповими збудниками. 

Даний навчально-методичний посіб-
ник є першим в Україні на подібну темати-
ку, де представлений матеріал базується на 
сучасних даних вітчизняної та іноземної 
науки і практики. Монографія надрукована 
в стислій формі й складається з передмови, 
5 розділів, висновків, списку літератури. 
Вона містить чорно-білі ілюстрації, що не 
дуже сприяє наочності та легкому засвоєн-
ню матеріалу. Кращими були б кольорові 
малюнки, якими представлені рекламні 
вклейки, що знайомлять читачів з новими 
медикаментами. Список літератури включає 
392 джерела інформації.  

У передмові представлено суть та ак-
туальність проблеми, яка не викликає сум-
нівів, томущо захворюваність, поширеність 
гострих і хронічних риносинуситів не зме-
ншується, і це диктує необхідність застосо-
вування сучасних методів лікування.  

У 1-му розділі посібника описано клі-
нічну анатомію та фізіологію порожнини 
носа та навколоносових пазух, різноманітні 
форми будови гачкоподібного відростка, 
середнього носового ходу та клапану носа. 
Наголошено, що вони можуть сприяти роз-
витку риносинуситів. Розглядається деталь-

на анатомія стінок носової порожнини, кро-
вопостачання, лімфовідтік, іннервація по-
рожнини носа, особливості будови та функ-
ції порожнини носа і навколоносових пазух 
у різні вікові періоди дитини.  

Розділ 2 присвячено етіології, патоге-
незу і патоморфології хронічного риносину-
ситу. Вказано, що дане захворювання є полі-
етіологічним, в його розвитку відіграють 
важливу роль грампозитивна та грамнегати-
вна мікрофлора, частіше – ß-гемолітичний 
стрептокок групи А та стафілокок. Але в 
останні десятиліття в етіології хронічного 
риносинуситу значна увага приділяється 
атиповим збудникам: хламідії, мікоплазми, 
токсоплазмами, хелікобактер, вірус герпесу 
та інші. Авторами надано опис роду хламі-
дій, їх детальна класифікація та характерис-
тика патогенних властивостей різних видів і 
серотипів, особливості взаємодії паразита й 
клітини, характер перебігу патологічного 
процесу. Розглядаються патогенез захворю-
вання, особливості  імунного статусу та 
ознаки імунних розладів у хворих на хроніч-
ний риносинусит хламідійної етіології. За-
значається зростання частоти риносинуситів 
вірусної етіології, зокрема віруси герпесу, 
вірус Епштейна-Барр та інші, які значною 
мірою визначають імунопатогенез хронічно-
го риносинуситу. На сьогодні встановлено 
зростання частоти виявлення грибкових ри-
носинуситів, їх видовий склад грибів, про-
аналізовано причини та особливості патоге-
незу грибкового риносинуситу. Відмічено 
роль анатомічних аномалій будови порож-
нини носа і навколоносових пазух у  розвит-
ку риносинуситу, викликаного атиповими 
збудниками, зміни структури і функції вій-
частого епітелію слизової оболонки порож-
нини носа та навколоносових пазух під час 
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хронічного запалення, порушення функції 
мукоциліарної транспортної системи як важ-
ливого чинника розвитку хронічного рино-
синуситу, особливо в ділянці остіомеаталь-
ного комплексу.  

У 3-му розділі посібника приведено 
клінічну характеристику та діагностику 
даних захворювань на сучасному рівні. Роз-
глянуто сучасні класифікації хронічного 
риносинуситу, викладено клінічні симптоми 
риносинуситу хламідійного ґенезу, різних 
форм грибкового риносинуситу та ураження 
навколоносових пазух.  Підкреслено, що в 
діагностиці риносинуситу важливе значення 
мають інструментальні методи діагностики: 
рентгенографія, комп’ютерна та конусно-
променева комп’ютерна томографія, магні-
тно-резонансна томографія, сонографія, 
оптична ендоскопія. Однак для етіологічної 
діагностики хронічного риносинуситу важ-
ливо застосовувати лабораторні методи до-
слідження: мікроскопічний, культуральний, 
серологічний, методи виявлення та іденти-
фікації вірусів. Лабораторні методи необ-
хідні для вибору етіотропної терапії, що 
дозволяє нормалізувати мікрофлору слизо-
вої оболонки порожнини носа й поліпшити 
показники імунної системи. Описано дифе-
ренційні ознаки різних форм хронічного 
риносинуситу, що сприяє вибору раціона-
льних схем лікування.  

У розділі 4 «Методи лікування хроні-
чного риносинуситу» розглядається  консе-
рвативне лікування даного захворювання, 
призначення етіотропного лікування при 

виділених атипових збудниках – антибіоти-
ків (макроліди, амінопеніциліни), при віру-
сній інфекції – противірусних препаратів, 
для грибів – протигрибкових препаратів, 
імунотерапії, нестероїдних протизапальних 
засобів, муколітиків, при наявності алергії – 
антигістамінних препаратів. Для поліпшен-
ня дренування навколоносових пазух і їх 
вентиляції, зменшення запального процесу 
застосовується місцеве лікування: іригацій-
на терапія, інтраназальні протизапальні та 
антибактеріальні препарати. Хірургічні ме-
тоди лікування застосовуються рідко – пе-
реважно функціональні ендоскопічні втру-
чання.  

Розділ 5 присвячено профілактиці 
хронічного риносинуситу. Застосовується 
санація хронічних осередків верхніх диха-
льних шляхів, частіше хірургічними мето-
дами в період ремісії з відновленням архіте-
ктоніки порожнини носа для нормалізації 
носового дихання, роботи остіомеатального 
комплексу та функції мукоциліарної транс-
портної системи навколоносових пазух. 
Доцільні загальні засоби профілактики, які 
спрямовані на підвищення резистентності 
організму. У монографії узагальнені дані 
літератури і власних досліджень авторів за 
останні 35 років. 

В цілому навчально-методичний посі-
бник колективу авторів «Хронічний рино-
синусит у дітей, викликаний внутрішньок-
літинними збудниками»» – корисне видання 
для дитячих отоларингологів, педіатрів, 
сімейних лікарів та інших фахівців. 
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