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Анотація
Точний діагноз ринологічних захворювань залежить від історії хвороби, результатів
обстеження і, в багатьох випадках, від подальших досліджень. Існує безліч діагностичних
тестів, вибір яких залежить від стану, який оцінюється.
Цей позиційний документ призначений для надання сучасного всебічного опису діагностичних інструментів, доступних для ринологів, алергологів, отоларингологів і інших лікарів, зоною інтересу яких є захворювання носа.
Було вивчено літературні джерела і включено рекомендації, засновані на фактичних
даних. Описано відповідні історії хвороби і методи обстеження, включаючи ендоскопічне
дослідження порожнини носа. Загальні і специфічні для захворювань показники якості життя є важливим інструментом оцінки впливу ринологічного захворювання і реакції на лікування. Обговорюються відповідні аналізи крові, а також різні методи алерготестування.
Описано методи збору мікробіологічних і тканинних зразків, а також використання більш
спеціалізованих тестів, таких як назальний оксид азоту та методи, які оцінюють структуру і
функцію війчастого епітелію. Включено методи візуалізації і показання до їх застосування.
Пояснюється хемосенсорне тестування (нюх і смак), а також розглядаються доступні методи
об'єктивного вимірювання потоку повітря в порожнині носа і ступінь прохідності. Оперативний і точний діагноз дозволяє розпочати відповідне лікування. Розуміння доступних в даний час діагностичних інструментів є важливою частиною оцінки ринологічних захворювань.
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Вступ
Європейська академія алергії та клінічної імунології (EAACI) в своєму позиційному документі 2011 р., де йдеться про діагностичні інструменти в ринології, визнала
важливість точних досліджень в діагностиці
синоназальних захворювань [1]. Цей документ, як була висловлена надія, «скоро застаріє завдяки новим досягненням в цій
області», що дійсно мало місце в деяких
областях, в той час як інші залишаються
незмінними.
Цей позиційний документ призначений для надання сучасного всебічного опису діагностичних інструментів, доступних
для ринологів, алергологів, отоларингологів
і інших лікарів, областю інтересу яких є
захворювання носа і навколоносових пазух.
Деякі ринологічні стани можуть бути діагностованими лише при вивченні анамнезу і
при огляді; інші вимагають подальших досліджень, щоб підтвердити або, в деяких випадках, виключити діагноз. Аналізи крові,
мікробіологія і гістологія, візуалізація, оцінка потоку повітря, тестування на алергію і
більш спеціалізовані дослідження також
можуть зіграти свою роль.
Точний діагноз ринологічного захворювання важливий з різних причин. Багато синоназальних станів мають істотний негативний вплив на якість життя пацієнтів (ЯЖ), і
швидка діагностика дозволить застосувати
належне лікування на ранній стадії з подальшим покращенням результатів [2]. Запальні
захворювання дихальних шляхів часто починаються в порожнині носа і прогресують в
нижні дихальні шляхи, існує декілька системних станів, включаючи муковісцидоз, гранулематоз і васкуліт, які можуть супроводжуватись синоназальною симптоматикою. Деякі
системні стани пов'язані зі значною потенційною довготривалою захворюваністю і навіть
смертністю, яким можна запобігти або які
можна полегшити за допомогою ранньої точної діагностики і лікування.
Деякі системи охорони здоров’я з метою фінансування все частіше потребують
об'єктивних даних про захворювання і докази користі від лікування. Особливо це має
значення для хірургічних втручань, але також і для більш нових, дорожчих медичних
методів лікування, таких як моноклональні
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антитіла при астмі, поліпозі носа і системних васкулітах. Відповідні дослідження
можуть спростити встановлення точного
діагнозу, при цьому необхідно пам’ятати,
що не всі тести, які розглядаються в цьому
документі, будуть актуальними для всіх
пацієнтів. Деякі з цих методів знаходяться у
вільному доступі для всіх, інші вимагають
більшої кількості спеціального обладнання,
а деякі залишаються більше в сфері досліджень, ніж в клінічній практиці. Тим не
менш, ми повинні переконатися, що наявні
інструменти використовуються для полегшення швидкої діагностики і лікування безлічі синоназальних станів, які ми спостерігаємо у наших пацієнтів щодня.
ЗБІР АНАМНЕЗУ І ОГЛЯД
Обґрунтування
Вивчення історії хвороби і методи обстеження є одними з перших клінічних навичок і залишаються найбільш важливою
частиною консультації. Ретельно зібраний
анамнез і ринологічне обстеження запропонують диференційний діагноз, а в деяких
випадках допоможуть встановити точний
діагноз. Певні ринологічні стани, такі як
риносинусит, мають встановлені діагностичні критерії, і лікування може бути розпочато на підставі тільки симптомів і результатів клінічних досліджень [3, 4].
Існує обмежена кількість ринологічних
симптомів; коли вони оцінюються разом з
результатами обстеження, може бути вставлено діагноз. Якщо це неможливо, можуть
бути визначені дослідження, необхідні для
підтвердження (або виключення) захворювання. У кількох дослідженнях оцінювалась
кореляція між симптомами, результатами
обстеження і результатами візуалізаційних
досліджень при хронічному риносинуситі
(ХРС) [5-7]. Якщо критерії симптомів дотримані, існує висока чутливість, але низька
специфічність для правильної діагностики
ХРС. Якщо застосовуються ендоскопічні
дослідження, специфічність і точність діагностики значно зростають [6, 7].
Мета
Встановити природу, тривалість і ступінь вираженості симптомів і інтерпретува49

ти їх у поєднанні з результатами обстеження з метою встановлення діагнозу і призначення відповідного лікування. Якщо точний
діагноз не може бути встановлено, можуть
бути призначені додаткові дослідження в
залежності від симптомів і результатів клінічних дослджень.
Анамнез
Пацієнтів слід попросити описати їх
симптоми, і потім додаткові питання допоможуть визначити їх природу. Загальні синоназальні симптоми перераховані у вставці
1. Корисно виявити будь-які фактори, що
провокують або полегшують захворювання,
включаючи будь-яку відповідь на лікування
або його відсутність, аж до поточного моменту [8].
Назальна обструкція або закладеність
носа – найбільш поширений ринологічний
симптом, про який повідомляють до 80%
пацієнтів [9]. Вона може бути одно- або двобічною, періодичною або постійною і є дуже
суб'єктивним симптомом. Характер обструкції може вказувати на причину, що лежить в
основі етіології. Наприклад, однобічна постійна назальна обструкція часто обумовлена
викривленням перегородки носа, тоді як періодична флуктуююча обструкція є більш
типовою для риніту.
Ринорея (виділення з порожнини носа) може бути передньою або задньою, при
цьому багато пацієнтів описують симптом
«постназального затікання»; це може бути
просто усвідомленням нормального проходження слизу з порожнини носа в глотку,
але може представляти аномальний об'єм
або консистенцію слизу. Виділення можуть
бути прозорими і водянистими, як це зазвичай спостерігається при риніті, хоча одностороння водяниста ринорея повинна викликати підозру на можливу лікворею. Виділення можуть мати забарвлення, хоча це не
завжди корелює з інфекційною етіологією.
Забарвлені кров’янисті виділення можуть
бути просто викликані запаленням або інфекцією, але необхідно враховувати можливість неопластичного процесу або васкуліту.
Відчуття тиску або болю в ділянці обличчя можуть бути пов’язані з основним
синоназальним захворюванням, особливо з
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гострим процесом, але в багатьох випадках
так званий «синусовий головний біль» не є
риногенним за своїм походженням [10]. Було
виявлено негативну кореляцію між головним
болем або болем в області обличчя, як переважаючим симптомом, і позитивними ендоскопічними і рентгенологічними даними [11].
Саме біль в ділянці обличчя, а не тиск, пульсуючий головний біль і світлобоязнь, як було
показано, є негативно-прогностичними ознаками для ХРС [12].
Зміна нюху може виражатися його
зниження (гіпосмія) або повною його втратою (аносмія). Супутня закладеність носа
може вказувати на кондуктивну втрату, наприклад, при поліпах носа, але необхідно
враховувати наявність травми в анамнезі,
інфекції і основні неврологічні стани. Неприємний запах (какосмія) може бути реальним або представляти нюхову галюцинацію
(фантосмія); вони також можуть бути ідіопатичними, але необхідно виключити іншу
патологію. Гіпосмія є позитивним діагностичним критерієм при ХРС, але рідко зустрічається при риніті [12].
Також повинні бути зафіксовані додаткові фактори, включаючи астму, будь-які
інші супутні захворювання, перенесені раніше синоназальні операції, прийом лікарських
засобів, чутливість до нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП) і відомі алергічні реакції.
Симптомами риніту є закладеність носа і виділення з порожнини носа, причому
напади чхання часто є ознакою алергічного
риніту [13]. Важливо виявити частоту і тривалість симптомів алергічного риніту і їх
вплив на повсякденне життя, оскільки це
дозволяє в подальшому класифікувати їх як
«інтермітуючий» або «персистуючий», «легкий» або «важкий» відповідно до Керівництва з алергічного риніту і його впливу на
астму (ARIA) [14]. Алергічний риніт найчастіше починається в ранньому дитячому
віці, і назальні стани, які виникають у дорослих, з меншою ймовірністю викликані алергією.
Європейський позиційний документ
щодо риносинуситу і назального поліпозу
(EPOS 2012) визначає риносинусит на основі симптомів, змін ендоскопічної картини
та/або комп'ютерної томографії (КТ) [3].
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Потрібні два або більше симптомів, один з
яких повинен бути або закладеністю носа
або виділеннями з порожнини носа, з/без
болю/тиску в ділянці обличчя або зниження/втрата нюху. Гострий риносинусит (ГРС)
визначається як симптоми, що тривають
менше 12 тижнів, в той час як ХРС зберігається понад 12 тижнів. Американська академія отоларингології – хірургії голови та
шиї в Основному керівництві з клінічної
практики при риносинуситі пред'являє ті ж
вимоги до симптомів для діагностики ХРС,
але визначає ГРС дещо по-іншому, а саме –
до 4 тижнів гнійних (непрозорих) виділень з
порожнини носа, що супроводжуються закладеністю носа, наявність болю/тиску/
відчуття розпирання в ділянці обличчя або
наявність обох симптомів [4].
Таким чином, анамнез життєво важливий для постановки діагнозу риносинуситу.
Огляд
Ретельне обстеження голови та шиї
слід вважати «золотим стандартом» в діагностиці для будь-якого пацієнта, який має
скарги на синоназальні симптоми; нижче
обговорюються відповідні ринологічні компоненти.
Поспостерігайте за пацієнтом, зверніть увагу на дихання через рот та/або динамічний колапс бічних стінок носа. Оцініть структури зовнішнього носа на предмет
деформації, яка може викликати функціональні та/або косметичні проблеми. Маневр
Коттла часто виконується для оцінки колапсу носового клапана як причини закладеності носа: шкіра щоки, збоку від носо-губної
складки, зміщується в бік, збільшуючи натяг бічної стінки носа і, тим самим, розширюючи носовий клапан [15]. Проба вважається позитивною, якщо в результаті цього
пацієнт повідомить про покращення дихання. Проте є мало доказів на підтримку специфіки маневру Коттла, і він ніколи не був
підтверджений. Не було виявлено відмінностей в результатах септопластики у тих, у
кого маневр Коттла був позитивним і негативним, що говорить про те, що він не особливо корисний для ізольованої оцінки [15].
Передня риноскопія виконується з використанням носових дзеркал Thudichum,
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Cottle або Killian і головного освітлювача
або рефлектора (рис. 1). Це дозволяє оцінити хвостовий відділ носової перегородки,
передні кінці нижніх носових раковин і передні носові дихальні шляхи в цілому. Іноді
можна побачити середню носову раковину.
Викривлення каудальної частини перегородки з більшою ймовірністю пов'язане з закладенням носа, ніж викривлення в задніх
відділах або наявність гребенів [9]. При
риніті може спостерігатися гіпертрофія носових раковин і набряк, блідість або пурпурне забарвлення слизової оболонки порожнини носа [13]. Великі носові поліпи можна
легко побачити, і діагностична точність
передньої риноскопії при ХРС, як було показано в попередніх дослідженнях, в поєднанні з анамнезом становить 66-77% [5, 10].
Проте, загально прийнято, що передня риноскопія корисна, але в багатьох випадках
не може бути основою діагнозу [3, 14].
Назальна ендоскопія дозволяє проводити більш всебічне дослідження порожнини
носа, середнього носового ходу, сфеноетмоїдального поглиблення і носової частини глотки, і є невід’ємною частиною ринологічного
обстеження [3]. Вона дозволяє виявляти набряки, гній та/або поліпи, оцінювати стан
навколоносових пазух після операції і полегшує післяопераційний догляд або мікробіологічний відбір проб при необхідності [16].
Вона також може використовуватися для
оцінки реакції як на медикаментозне, так і на
хірургічне лікування і дозволяє робити фото/відеодокументацію. Це корисний освітній
інструмент як для молодшого медичного
персоналу, так і для пацієнтів, і, як правило,
добре ними переноситься.
Стандартна 3-крокова техніка для жорсткого ендоскопу була спочатку описана з
використанням 4-мм ендоскопа 300, але замість цього вона може бути виконана за
допомогою 2,7-мм ендоскопу та/або 0 ендоскопу [17, 18]. Пацієнт повинен бути у вертикальному положенні, і, якщо необхідно,
можна застосувати місцевий протинабряковий/анестезуючий засіб. Перший крок: ендоскоп просувається по дну порожнини
носа в носоглотку, оглядається загальна
анатомія, перегородка носа, нижня раковина
і слизова оболонка порожнини носа (рис. 2).
Другий крок: ендоскоп проходить над ниж51

німи носовою раковинами до середньої носової раковини, потім медіально до середнього носового ходу в клиноподібну ямку
(рис. 3). Третій крок виконується, коли ви
виймаєте ендоскоп і з'являється можливість
його повороту в бік середнього носового
ходу (рис. 4) [17]. Замість цього можна використовувати гнучкі ендоскопи, і вони
особливо корисні, якщо необхідно також
оцінити стан гортані і глотки, але при цьому
додаткові процедури не можуть бути виконані [19]. Ендоскопія підвищує точність
діагностики до 69,1-85% [5, 6] в порівнянні
з використанням тільки передньої риноскопії. Це дуже висока специфічність, в декількох дослідженнях повідомляється про специфічність до 95% [6, 7, 20]. Але цей метод
менш чутливий, його чутливість становить
від 30% до 73% [5-7]. Були описані різні
системи ендоскопічної оцінки, такі як система Лунда-Кеннеді та їх модифікації [21,
22]. Надійність оцінок є варіабельною, при
цьому деякі аспекти дослідження оцінюються високо, а інші – менш високо, хоча в
загальному експерти дають хорошу оцінку
[23-27].
Ендоскопія і рентгенографія замінили
собою задню риноскопію і діафаноскопію.

Рис. 2. Крок 1: використовується жорсткий
ендоскоп (0 градусів).

Вставка 1
Загальні синоназальні симптоми
Закладеність носа / обструкція
Виділення з порожнини носа
Біль/тиск в ділянці обличчя або головний біль
Зміна нюху
Чхання / свербіж в порожнині носа
Кровотеча

Рис. 1. Передня риноскопія з використанням
дзеркала Thudichum.
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Рис. 3. Крок 2: використовується жорсткий
ендоскоп (0 градусів).

Рис. 4. Крок 3: використовується жорсткий
ендоскоп (0 градусів).
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Рекомендації
Ретельний анамнез слід використовувати в поєднанні з повним ринологічним
обстеженням, в якому ендоскопія є життєво
важливою частиною. Це дозволяє застосо-
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вувати системний підхід для встановлення
диференціального діагнозу, визначення необхідності подальших досліджень і планування відповідного ведення окремого пацієнта.
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МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ
ЯКОСТІ ЖИТТЯ
Обґрунтування
Синоназальні захворювання можуть
істотно впливати на якість життя пацієнтів.
Цей вплив на фізичне і психічне здоров'я
може призвести до втрати працездатності.
Вплив на повсякденну життєдіяльність, роботу, дозвілля і навчання з точки зору пацієнта вважається важливою характеристикою тяжкості захворювання [28, 29]. Таким
чином, оцінка якості життя (ЯЖ) є одним зі
стандартних критеріїв оцінки результатів
лікування, яка стає все більш важливою для
покращення обслуговування пацієнтів і оптимізації надання медичної допомоги.
Пацієнти звертаються за медичною
допомогою, щоб пом'якшити симптоми захворювання і знизити їх вплив на якість
життя. Здається інтуїтивно зрозумілим, що
лікарі хотіли б визначити, наскільки вони
успішні в досягненні цієї мети лікування,
будь то хірургічне втручання або медикаментозна терапія. Медикаментозна терапія
часто є основою лікування синоназальних
захворювань, але якщо це не допомагає або
виникають ускладнення, розглядається можливість хірургічного втручання. Таким
чином, у пацієнтів є кілька варіантів лікування, які можуть змінюватися протягом
всього розвитку захворювання. Було показано, що ступінь погіршення якості життя,
пов’язаного зі здоров’ям, впливає на вибір
пацієнтами варіантів лікування [30]. Застосування різних варіантів лікування має важливе значення для поліпшення якості медичної допомоги. Більш того, оцінка ЯЖ є
одним зі стандартних показників результатів в клінічних випробуваннях, визнаючи
той факт, що класичні змінні результату
можуть тільки частково характеризувати
захворювання пацієнта.
Мета
Оцінити ступінь погіршення якості
життя в зв’язку з ринологічним захворюванням для корекції лікування і контролю
реакції на медикаментозне лікування та/або
хірургічне втручання. Додаткові переваги
вивчення результатів хірургічного лікування представлено у вставці 2.
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Вставка 2
Додаткові переваги вивчення результатів
хірургічного лікування
Дозволяє окремим хірургам оцінювати
і вдосконалювати свою техніку
Дозволяє удосконалювати хірургічні методи,
порівнюючи різні процедури
Допомагає пацієнтам робити свідомий вибір
по відношенню до лікування, дозволяючи
порівнювати консервативні і хірургічні методи
лікування, або між різними процедурами
Забезпечує більшу громадську прозорість
і підзвітність
Забезпечує контроль якості операцій
Полегшує порівняння між різними
постачальниками медичних послуг
Надає дані для уповноважених з питань охорони
здоров'я при прийнятті рішень про фінансування,
оскільки може дозволити порівняти вплив лікування за різними спеціальностями
Є або стане важливим компонентом переатестації
в Великобританії, США, Нідерландах та інших
системах охорони здоров'я

Оцінка результатів лікування
пацієнтів (PROMs)
Якість життя вимірюється за допомогою одного з найбільш перевірених «інструментів»; зазвичай це опитувальники,
але в деяких випадках можна використовувати візуальні шкали або системи оцінок.
Це дозволяє кількісно оцінити суб'єктивні
результати. Так чому б просто не запитати
пацієнтів, чи задоволені вони своїм лікуванням? Хоча це легко зробити, на задоволеність пацієнтів впливають багато змінних,
такі як доступність і якість медичного обслуговування, манера поведінки лікаря, ввічливість команди і чистота лікарні, які
суб’єктивно сприймається пацієнтом [31].
Хоча все це є важливим, ці показники
ускладнюють оцінку клінічного результату.
Щоб уникнути цього, анкети вимагають,
щоб пацієнт оцінював вплив свого захворювання на ряд певних «доменів» або зон інтересів. Окремі питання оцінюються в залежності від тяжкості або впливу захворюОториноларингологія, №1-2 (3), 2020

вання, а потім бали об'єднуються для отримання загального балу. Результати можуть
бути використані для спостереження за пацієнтами з хронічним захворюванням або
для порівняння результатів до або після
втручання на рівні окремого пацієнта або
для різних груп пацієнтів, таким чином кількісно визначаючи характер змін.
Деякі показники результатів лікування, запропоновані для оцінки пацієнтом,
були розроблені для конкретних станів або
методів лікування (для конкретних захворювань), в той час як інші призначені для
використання у всіх груп пацієнтів або здорових людей і вимірюють сприйняття пацієнтом загального стану здоров'я (загальні
показники).
Загальна оцінка стану здоров'я
пацієнтів
В основу інструментів загальної оцінки якості життя покладено стандартні методики обстеження, які не є специфічними для
групи населення, що обстежується, і, отже,
вони не оцінюють покращення симптомів
конкретних захворювань. Вони дозволяють
оцінювати і порівнювати вплив на якість
життя різних захворювань, а в поєднанні з
економічними оцінками дозволяють порівнювати відносну «цінність» втручань в різних умовах.
Коротка форма 36 (SF-36) – це багатоцільовий опитувальник, що складається з 36
пунктів, в якому вимірюються вісім областей здоров'я: фізичний стан; роль обмежень
через фізичне здоров'я; тілесні болі; загальне сприйняття здоров'я; повсякденна активність; соціальне функціонування; обмеження через емоційні проблеми; і психічне здоров'я. Він широко використовувався при
багатьох медичних станах і результати викладені більш ніж в 5000 публікаціях з нормативними значеннями, доступними для
населення в цілому. Використання SF-36
показало, що ХРС негативно впливає на
деякі аспекти якості життя і надає більший
вплив на соціальне функціонування, ніж
хронічна серцева недостатність, стенокардія
або біль в спині [32].
EQ-5D – це загальна шкала переваг
пацієнта жити в певному стані здоров'я.
Нещодавно вона була ратифікована для виОториноларингологія, №1-2 (3), 2020

користання у пацієнтів з ХРС і надає корисні значення стану здоров'я, здатні генерувати роки життя з поправкою на якість [33,
34]. EQ-5D містить п'ять пунктів: мобільність; можливість самообслуговування; повсякденна активність; біль/дискомфорт; і
занепокоєння/депресія. Кожен атрибут має
три можливі значення, що забезпечує 245
можливих станів здоров'я. Оцінки корисності вимірювались для кожного стану здоров'я, використовуючи метод компромісу за
часом (Time-Trade-Off) [34, 35].
Інструменти загальної оцінки якості
життя слід використовувати з обережністю
для оцінки змін ЯЖ, пов'язаних зі здоров'ям, і вони менш ефективні при легких захворюваннях [36]. Наприклад, стосовно
хірургії катаракти пілотне дослідження показало, що, хоча більшість пацієнтів повідомили, що їх зір покращився після операції
по усуненню катаракти, результати опитування EQ-5D не змінилися [37]. Аналогічні
результати були отримані у пацієнтів з кондуктивною втратою слуху [38]. Це викликає
занепокоєння, якщо такі заходи використовуються для управління попитом на медичні
послуги. Крім того, застосування різних
інструментів в одній і тій же групі пацієнтів
може дати результати, що значно відрізняються між собою [39].
Опитувальники якості життя
для конкретних захворювань
Існує ряд інструментів оцінки ЯЖ для
конкретних захворювань, які були розроблені для оцінки симптомів, найбільш важливих для пацієнтів, а також кількісної оцінки тяжкості всіх зазвичай асоційованих
симптомів. В результаті вони допомагають
сфокусувати консультацію і надають корисну інформацію про історію хвороби; вони
можуть полегшити візит пацієнта і скоротити час консультації. Вони можуть допомогти визначити мету лікування і, ймовірно,
будуть більш чутливими до невеликих, але
клінічно значущих змін результатів, ніж
глобальні дослідження. Хоча вони засновані
на суб'єктивних симптомах пацієнта, самі
інструменти об'єктивні в тому, що вони
пройшли великий процес перевірки та відтворюваності тестування.
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Жоден навчальний посібник не може
йти в ногу з розробкою нових оціночних
шкал якості життя, але деякі ключові моменти в області ринології коротко розглядаються нижче.
Хронічний риносинусит
У нещодавно опублікованому систематичному огляді, проведеному Rudmik і
співавторами [40], представлено 15 опитувальників якості життя, ратифікованих для
дорослих пацієнтів з ХРС. З них «Опитувальник результатів лікування синоназальних
захворювань» (Sinonasal Outcome Test
(SNOT-22)), «Опитувальник нюхових порушень»
(Questionnaire
of
Olfactory
Disorders (QOD)) і «Тест контролю синуситу» (Sinusitis Control Test (SCT)) містили
найвищу якість розвитку і психометричні
властивості. Ці три опитувальника також
оцінювали різні аспекти ХРС, включаючи
оцінку ЯЖ і симптоми, пов'язані зі здоров'ям (SNOT-22), нюх (QOD) і контроль захворювання (SCT). Morley and Sharp [41],
ґрунтуючись на оцінці наявних опитувальників, прийшли до висновку, що SNOT-22
був найбільш придатним інструментом з
точки зору надійності, достовірності, оперативності та простоти використання. Більш
ранній систематичний огляд [42], проведений до того, як SNOT-22 був затверджений,
рекомендує використовувати RhinoQOL або
31-елементну оцінку результату риносинусита (довшу версію SNOT-22).
SNOT-22 є оціночною шкалою, затвердженою для використання у пацієнтів з
ХРС і застосовується для оцінки результаттів як медикаментозного, так і хірургічного
лікування, з діапазоном оцінок від 0 до 110.
Він отриманий з SNOT-20 шляхом додавання двох питань, що стосуються вимірювання ступеню закладеності носа і змін відчуття смаку/нюху. Пацієнти оцінюють ступінь
тяжкості 22 симптомів за 6-бальною шкалою Лайкерта. SNOT-22 був використаний
для проспективної оцінки результатів лікування 3128 пацієнтів, які перенесли ряд хірургічних втручань з приводу ХРС, яке було проведено Національним аудитом з хірургії для хронічного риносинуситу і назального поліпозу [43]. На сьогоднішній день це
найбільше опубліковане дослідження ре56

зультатів лікування хворих на ХРС і, отже,
надає корисні порівняльні дані, з якими можна порівнювати результати майбутніх досліджень. Було виконано психометричну
валідацію, що свідчить про чудову внутрішню узгодженість, надійність повторного
тестування і дискримінаційну здатність, і
встановлено, що мінімально важливою для
пацієнта з ХРС є зміна в 9 балів [44].
Риніт
Міні-опитувальник з якості життя при
ринокон'юнктивіті (mini-RQLQ) був спочатку розроблений і затверджений для оцінки
якості життя при алергічному риніті і включає 14 питань, розділених на 5 піддоменів, в
яких оцінюються повсякденна активність,
практичні питання, а також назальні і очні
симптоми [45]. На відміну від добре відомого значного погіршення якості життя при
алергічному риніті, ступінь порушення якості життя при неалергічних ринітах довгий
час залишався невідомим в зв’язку з відсутністю затвердженого опитувальника.
Нещодавно було проведено валідацію
опитувальника mini-RQLQ у пацієнтів з
неалергічним ринітом, з подальшим порівнянням з результатами опитування miniRQLQ у пацієнтів з алергічним ринітом та
здоровими особами контрольної групи [46].
Утруднене носове дихання
і септопластика
Опитувальник «Ефективність септопластики при назальній обструкції» (NOSE) є
перевіреним інструментом, що складається
з п'яти пунктів, для використання у пацієнтів з назальною обструкцією, який використовувався для вимірювання поліпшення
якості життя після септопластики, функціональної септоринопластики і операцій на
носовому клапані [47]. Для оцінки результатів септопластики також застосовувався і
опитувальник SNOT-22, хоча він не був
затверджений для цієї категорії пацієнтів
[48].
Ринопластика і зовнішній вигляд
Можливо більш ніж в будь-якому іншому аспекті ринології, задоволеність пацієнтів і якість їх життя повинні бути мірою, за
якою слід оцінювати успішність естетичної
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пластичної хірургії обличчя. Нещодавно
опубліковане дослідження виявило 47 результатів оцінки пацієнтами зовнішнього
вигляду обличчя після пластичних операцій
[49]. Три з них відносились до ринопластики
(«Шкала Глазго» (Glasgow Benefit Inventory),
«Оцінка зовнішнього вигляду обличчя» (Facial Appearance Sorting Test) [50] і «Оцінка
результатів ринопластики» (Rhinoplasty Outcomes Evaluation (ROE)) [51]. ROE – єдиний
інструмент оцінки ЯЖ, розроблений спеціально для ринопластики і який пройшов повну валідацію. Є кілька опублікованих досліджень, включаючи оцінку задоволеності
пацієнтів результатами ринопластики. Два
дослідження, проведені із застосуванням
ROE, показали значне поліпшення показників ЯЖ після ринопластики [51, 52].
Хірургія основи черепа
Для пацієнтів, які зазнали резекції пухлин основи черепа, був розроблений і затверджений специфічний для захворювання
опитувальник [53]. Опитувальник Anterior
Skull Base Questionnaire (ASBQ) містить в
загальній складності 35 пунктів, включаючи
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загальні питання і елементи, взяті з опитувальників для захворювань голови та шиї,
також він включає більш детальні питання,
що стосуються зміни смаку, запаху, зовнішнього вигляду, сльозотечі, виділень з порожнини носа і порушень зору [53].
Рекомендації
Наразі пацієнти справедливо очікують, що їх лікарі зафіксують клінічні результати лікування. Клінічні дослідження
стають все більш витонченими, а необхідні
інструменти в даний час широко доступні.
Ймовірно, обов'язковим для медичних працівників стане рутинне анкетування. Ми
повинні скористатися цією можливістю і
використовувати цю інформацію про пацієнта для поліпшення відносин між лікарем і
пацієнтом і фокусування уваги. Ретельне
використання в когортних або рандомізованих дослідженнях може виявити важливі
відмінності в результатах різних видів лікування або між різними постачальниками
медичних послуг, хоча все ще важливо визнати, що існують обмеження в результатах
дослідження.
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ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ
Обґрунтування
Лабораторні дослідження крові необхідні для деяких пацієнтів з ринологічними
станами. Однак перш ніж запитувати аналізи, слід задати питання, чи зможуть вони
надати істотну допомогу в діагностиці і
лікуванні пацієнта. Якщо тести з невисокою
точністю виконуються у пацієнтів з низькою ймовірністю виникнення передтестового стану, тоді помилкові позитивні результати можуть створити більше діагностичної
плутанини, ніж внести ясності.
Мета
Надати додаткову інформацію на підтримку «за» або «проти» діагностики певних ринологічного станів, а також контролювати ступінь тяжкості захворювання,
прогресування та/або реакції на лікування,
де це необхідно.
Носова кровотеча
Розгорнутий аналіз крові, сироватковий феритин і вивчення коагуляції можуть
бути включені до дослідження при рецидивуючій носової кровотечі або носовій кровотечі з тяжким перебігом.
РИНІТ
Алергічний риніт
Застосування діагностичних тестів
на алергію має бути розглянуто у випадках, коли клінічна картина вказує на високий рівень підозр на захворювання, опосередковане імуноглобуліном Е (IgE) (див.
Розділ «Алергологічне тестування»). Важливо підкреслити, що алергологічне тестування демонструє сенсибілізацію до
певного алергену, що не завжди має на
увазі клінічні прояви цієї сенсибілізації
[54, 55]. Тести, які вимірюють сироваткові
рівні алергенспецифічних IgE, незважаючи на їх відносно високу вартість у порівнянні зі шкірними прик-тестами (SPT), є
цінною альтернативою у пацієнтів з високим ризиком анафілаксії, важкої екземою
або іншими дерматологічними захворюваннями, а також у випадках, коли пере58

ривання прийому антигістамінних препаратів протипоказано [56].
Неінфекційний
неалергічний риніт
У відповідному клінічному контексті
слід враховувати наявність таких системних
станів, як вагітність, патологія щитоподібної залози і аутоімунні захворювання.
Ринологічні стани,
зумовлені гранулематозом
та васкулітами
При васкулітах з наявністю синоназальних проявів, як правило, але не завжди,
беруть участь кілька органів. Риніт, синусит, перфорація перегородки і носова кровотеча є найбільш поширеними назальними
проявами, пов’язаними з цими захворюваннями [57].
Гранулематоз з поліангіїтом (ГПА,
раніше гранулематоз Вегенера)
У пацієнтів з гранулематозом з поліангіїтом (ГПА), що вражає синоназальну
ділянку, зазвичай спостерігається постійна
кровотеча, утворення кірок і назальна обструкція, також може розвинутися перфорація носової перегородки. Іноді прояви
цього судинного стану обмежуються порожниною носа. ГПА тісно пов'язаний з антинейтрофільними цитоплазматичними антитілами (ANCA), і чим більше поширюється
захворювання і чим тяжчими є його симптоми, тим вище ймовірність того, що ANCA
в сироватці крові будуть позитивними [58].
Діагноз встановлюється за комбінацією клінічних ознак, наявності позитивної серології, некротичного васкуліту і гранулематозного запалення при біопсії [59]. Проте біопсія з порожнини носа часто не дає достатньо
ознак, характерних для цього стану, щоб
підтвердити діагноз, і тому може знадобитися проведення біопсії з інших залучених
органів.
Важливо підкреслити, що позитивна
серологічна реакція на ANCA не потрібна
для діагностики, якщо клінічні та гістологічні дані відповідають ГПА. Чутливість цього тесту нижче для локалізованих форм захворювання, ніж для генералізованого ГПА.
Також можуть бути хибнопозитивні резульОториноларингологія, №1-2 (3), 2020

тати тестування на ANCA. Цитоплазматичним антигеном, на який спрямовані ANCAs,
є протеїназа-3 (PR3), і виявлення антитіл
PR3 в сироватці за допомогою імуноферментного аналізу (ELISA) використовується в
поєднанні з імунофлюоресцентним аналізом
для підвищення точності діагностики [60,
61].
Еозинофільний гранулематоз
з поліангіїтом (EGPA, раніше
Синдром Черджа-Стросса)
Еозинофільний гранулематоз з поліангіїтом (ЕГПА) – це некротичний васкуліт
дрібних і середніх судин. Серед широкого
спектру позалегеневих симптомів, синоназальні прояви є загальними і є частиною
діагностичних критеріїв ЕГПА [62]. Цей
стан зазвичай розвивається у дорослих пацієнтів з астмою, і синоназальним проявом
захворювання є хронічний еозинофільний
поліпозний риносинусит.
Як і ГПА, ЕГПА асоціюється з позитивною серологією ANCA. Найбільш поширена картина при імунофлуоресценції –
перинуклеарной малюнок (на відміну від
цитоплазматичного). Антигеном, на який
антитіла найчастіше направляються при
ЕГПА, є мієлопероксидаза (MPO), і при
проведенні ІФА приблизно у 40-50% пацієнтів з цим захворюванням виявляються сироваткові антитіла до MPO [63].
Саркоїдоз
Саркоїдоз – складне захворювання з
множинними клінічними проявами. Постановка діагнозу саркоїдозу ґрунтується на
клінічних та рентгенологічних даних, а
також на гістологічному підтвердженні
неказеозних гранульом. Розчинні в сироватці крові рівні інтерлейкіну-2 (sIL-2R), ангіотензинперетворюючого
ферменту
(АПФ) і лізоциму стали корисними інструментами в діагностиці саркоїдозу і для оцінки активності захворювання, на додаток
до фтордезоксіглюкозо-позитронної емісійної томографії (FDG-PET). Сироватковий АПФ є лабораторним тестом, що найбільш широко використовується для діагностики саркоїдозу [64]. Підвищені рівні
АПФ, sIL-2R і лізоциму в сироватці крові
зазвичай пов'язані з більш агресивним пеОториноларингологія, №1-2 (3), 2020

ребігом захворюванням і залученням декількох органів [65].
Інфекційні захворювання
У пацієнтів з високим ризиком зараження інфекційними захворюваннями повинно бути розглянуто питання про проведення діагностичних тестів на вірус імунодефіциту людини (ВІЛ), туберкульоз, сифіліс та гепатит.
Імуноглобулінова недостатність
У пацієнтів з гіпогаммаглобулінемією
часто спостерігаються інфекційні та запальні захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів. Гіпогаммаглобулінемія може
бути первинною, і найбільш частою причиною, яка може бути відзначена ринологом, є
поширений варіабельний імунодефіцит.
Зазвичай це починається в зрілому віці і
призводить до розвитку у пацієнта синуситу
і легеневих інфекцій. Найбільш поширеною
вторинною причиною є хронічний лімфолейкоз.
Діагноз встановлюється за визначенням низького рівня сироваткового IgG. Це
зазвичай пов’язано з низьким вмістом імуноглобулінів інших класів. Іноді значення
незначним чином зниженого рівня IgG неясно, тому проводяться функціональні проби, в яких вимірюється відповідна реакція
після введення певних вакцин. З цією метою використовувалися пневмококові вакцини, але адекватна інтерпретація відповідної реакції є проблематичною.
В деяких випадках, коли рівень сироваткового IgG знаходиться в межах норми,
але підозрюється гуморальний імунодефіцит, вивчаються підкласи сироваткового
IgG. IgG має чотири підкласи, кожен з невеликою відмінністю в своїй дії. Клінічне значення дефіциту кожного підкласу неясно,
тому ринологам, як правилом, рекомендується лікувати пацієнтів з гіпогаммаглобулінемією спільно з клінічним імунологом.
Інші аналізи крові
Періостін
Періостін є як білком позаклітинного
матриксу, так і матріцеллюлярним білком,
який здатний активувати клітини шляхом
зв’язування молекул інтегрінів з клітинни59

ми рецепторами, сприяючи ремоделюванню
тканин. Це може бути важливим біомаркером для імунної відповіді 2-го типу і загострення алергічного запалення дихальних
шляхів. Підвищена експресія періостіну
корелює з хронічним поліпозним риносинуситом (CRSwNP) і астмою Th2-типу [66-68].
Рівні сироваткового періостіну також, скоріш за все, є вищими у пацієнтів з непереносимістю НПЗП [67].
Чутливість до аспірину
Оральний провокаційний тест є найбільш поширеним дослідженням, який використовується для виявлення реакцій гіперчутливості до аспірину. Проте, для тих
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пацієнтів, які мають високий ризик розвитку тяжких реакцій, корисними методиками
для уточнення діагнозу можуть бути тести
на активацію базофілів за допомогою проточної цитометрії (FAST) та функціонально-ейкозаноїдний тест (FET), якщо вони
доступні [69,70].
Рекомендації
У багатьох пацієнтів з ринологічними
захворюваннями можна встановити клінічний діагноз, використовуючи ендоскопічні
дослідження та радіологічні методи, без
необхідності проведення аналізів крові. Однак для деяких станів дуже корисними є
лабораторні дослідження.
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АЛЕРГОЛОГІЧНІ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Обґрунтування
Алергічний риніт в більшості випадків
викликається алерген-специфічним IgE,
який ініціалізує імунну відповідь і запальний процес. Якщо алергічна реакція опосередкована IgE, вона називається реакцією
гіперчутливості 1-го типу. Присутність специфічного IgE може бути продемонстрована
або in vivo (шкірні проби, провокаційні
проби), або in vitro шляхом виявлення алергенспецифічних IgE в сироватці крові або
секретах дихальних шляхів. Наявність тільки специфічного IgE (сенсибілізація) не
обов’язково свідчить про їх причинний
зв’язок з симптомами пацієнта (IgE-опосередковане алергічне захворювання). Багато
людей мають сенсибілізацію, але не мають
клінічних проявів алергії [71]. Поширеність
позитивних результатів шкірних прик-тестів
або результатів алерготестування сироватки
крові більша, ніж поширеність алергічного
риніту, внаслідок чого це призводить до
хибнопозитивних результатів при низькій
вірогідності самого захворювання.
Мета
Продемонструвати наявність і функціональну значимість антитіл IgE при алергічному риніті.
Шкірні тести
У пацієнтів з алергічними захворюваннями верхніх дихальних шляхів шкірні
тести, такі як прик-тест і внутрішньошкірні
тести, є методами, які найбільш часто використовуються для діагностики in vivo IgEопосередкованих алергічних реакцій [7276]. Недавнє дослідження робочої групи
EAACI, присвячене вивченню сучасної
практики діагностики алергії в Європі, показало, що майже у двох третин усіх типів
алергічних захворювань і у 90% респіраторних алергій встановлення діагнозу ґрунтується на шкірних пробах як перша опція
[77]. Ряд виробників пропонують комерційні екстракти алергенів для проведення шкірних тестів, так звані діагностичні алергени
(ДА). Склад і стандартизація ДА мають вирішальне значення для чутливості, специфіОториноларингологія, №1-2 (3), 2020

чності і відтворюваності результатів дослідження [75, 78].
У Європейському союзі (ЄС) алергени, які використовуються для проведення
діагностичних тестів або для лікування,
були визначені як лікарські засоби директивами ЄС 89/342/EEC та 2001/83/EC [78].
Таким чином, ДА, які виробляються в результаті промислового процесу для використання в країнах ЄС, повинні отримати дозвіл на продаж в державах – членах ЄС. Для
цього документація, яку повинен надати
заявник, повинна відповідати Європейській
фармакопеї, а також конкретним посібникам, наприклад, розробленим Європейським
агентством з лікарських засобів і Міжнародною радою з погодження технічних вимог
до лікарських засобів для людини [75, 78].
Для алергенних продуктів велике значення
має «Керівництво з алергенних продуктів:
питання виробництва і якості» [79]. Схвалення діагностичних алергенів дозволило
використовувати якісно і кількісно стандартизовані екстракти [75, 78], однак це також
збільшило витрати і призвело до скорочення наявних у продажу діагностичних алергенів [75, 78, 80].
Шкірні прик-тести
Основним діагностичним інструментом для виявлення реакцій гіперчутливості
I типу в верхніх дихальних шляхах є шкірний прик-тест (ШПТ), оскільки він є відтворюваним, недорогим, безпечним, мінімально інвазівним і його результати доступні
відразу [74, 81-84]. При інтерпретації ШПТ
оцінюється наявність і ступінь шкірної
реактивності як сурогатного маркера сенсибілізації в органах-мішенях і дозволяє
одночасно проводити тестування декількома різними алергенами. Великомасштабним дослідженням GA2LEN, проведеним в
14 країнах, було встановлено стандартну
панель алергенів для проведення шкірних
прик-тестів [83, 85]. Алерген презентується
периваскулярним опасистим клітинам в
дермі; долонна сторона передпліччя є кращим місцем для дослідження [86], але існують модифікації для спеціального тестування [87]. Місце дослідження повинно
бути марковано таким чином, щоб окремі
реакції можна було легко віднести до дос61

ліджуваних препаратів, і між ділянками
досліджень повинно залишатися достатня
відстань. Також використовуються препарати негативного (фізіологічний розчин) і
позитивного (гістамін) контролю. Медіатори, що вивільняються опасистими клітинами, запускають клінічну реакцію, еквівалентну потрійній відповіді Льюїса, викликаній введенням гістаміну [86]:
- місцеве почервоніння в зв’язку з вазодилятацією;
- набряк шкіри, викликаний підвищеною проникністю капілярів;
- еритема в навколишній області внаслідок аксональних рефлексів.
Пік почервоніння (еритема) і кропив'янки наступають протягом 15-20 хв. після
застосування гістаміну або алергену [88].
Відстрочені реакції можуть з'явитися від
декількох годин до декількох днів після
проведення ШПТ.
Внутрішньошкірний тест (ВШТ)
З використанням голки 21 калібру, під
шкіру вводиться 0,02-0,05 мл розчину, що
тестується [86]; обсяг рідини, що впорскується, повинен утворювати папулу близько
3 мм в діаметрі. Тестовий розчин повинен
бути стерильним, затвердженим і відповідним для внутрішньошкірного застосування
[89]. ВШТ можуть мати більш високу чутливість, але нижчу специфічність у порівнянні з ШПТ та вимагати різних концентрацій тестованого розчину алергену [90-93].
Таким чином, ВШТ можуть бути рекомендовані навіть при наявності негативного
ШПТ [90-93].
Провокаційні тести
Назальний провокаційний тест
(НПТ)
Рекомендації EAACI з назальних провокаційних проб спрямовані на уніфікацію
проведення провокаційних тестів та їх інтерпретації [94]. Основні рекомендації – це
проведення двостороннього тестування зі
стандартизованими алергенами з використанням пристрою для розпилення, що дозволяє вводити 0,1 мл при вдиху. Представлено систематизований каталог суб’єктивних і об’єктивних методів оцінки критеріїв
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позитивності, а також методологія проведення процедури.
Кон’юнктивальний провокаційний
тест (КПТ)
Більшість пацієнтів з алергічним ринітом також страждають на алергічний
кон’юнктивіт, симптомами якого є свербіж
та почервоніння в ділянці очей, сльозотеча
[95]. Кон’юнктивальний провокаційний тест
(КПТ), також відомий як кон’юнктивальне
алергологічне дослідження, є діагностичною процедурою, що добре себе зарекомендувала для оцінки ступеню вираженості
алергічної реакції при ринокон’юнктивіті та
оцінці ефективності імунотерапії в дослідженнях з визначенням дози. У літературі
описано декілька різних протоколів дослідження, але в загальному процедура є аналогічною.
Спочатку 0,5 мл контрольного розчину закрапують в нижній кон’юнктивальний
мішок одного ока і 0,5 мл тестового розчину
– в інше око (рис. 5). Склад контрольного
розчину і тестованого розчину є однаковим,
за винятком того, що перший не містить
екстракту алергену і тому не повинен викликати алергічної реакції. Через 15 хв. алергічну реакцію оцінюють у відповідності зі
стандартизованою системою оцінки, яких
існує декілька (табл. 1-3).
Якщо КПТ позитивний, очі промивають теплою водою, і для полегшення
симптомів застосовують краплі, що містять топічні антигістамінні або нефармакологічні засоби. Якщо поріг бальної системи оцінювання не досягнуто, КПТ повторюється з більш високою концентрацією алергену, наприклад, збільшеною в 10
разів (рис. 5). Результат КПТ вважається
негативним, якщо після введення найвищої концентрації не відбувається ніякої
реакції. Загальна оцінка очних симптомів
(TOSS) (табл. 1) розраховується шляхом
підсумовування індивідуальних оцінок і є
позитивною, якщо сума перевищує п'ять
балів [96].
Riechelmann і співавтори [97] запропонували адаптовану версію системи оцінки, описаної Gronemeyer [98], порівнявши
КПТ з назальним провокаційним тестом
(НПТ), ШПТ, IgE і алергологічним анамнеОториноларингологія, №1-2 (3), 2020

зом пацієнта (табл. 2). Алергічна реакція
класифікується як стадії 0-IV; стадія II або
вище вважається позитивною. Було показано, що в порівнянні з НПТ, результати
ШПТ, оцінені за шкалою Гронемейер, бі-

льшою мірою узгоджуються з результатами
ШПТ, IgE і алергологічним анамнезом [97].
КПТ також можна використовувати у пацієнтів з алергічним ринітом, але без симптомів кон’юнктивіту.

Рис. 5. Кон’юнктивальний провокаційний тест з алергеном
Незалежна від культурних особливостей оцінка КПТ застосовується до окремих
алергічних симптомів, оцінюючи їх за шкалою від 0 до 3 балів (табл. 3), і була успішно
використана в недавньому дослідженні з
визначенням дози [99].
Отримані результати залежать від
якості розчину алергену. Рекомендується
використовувати тільки стандартизовані і
ліофілізовані екстракти алергенів і розчин,
що містить тільки один алерген [96]. Залежно від виробника, концентрації суміші алергенів сильно розрізняються, наприклад, показник реактивності/мл (Stallergenes Greer,
Antony, Франція), еквівалент гістаміну/мл
(Laboratorios LETI SL Unipersonal, Мадрид,
Іспанія) або стандартизовані одиниці
(SQU)/мл (ALK-Abello A/S, Хёрсхольм,
Данія). Крім того, доступність високоякісних екстрактів алергенів в ЄС варіює через
величезні витрати на процес реєстрації і
видачі дозволів в кожній країні [78].
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Таблиця 1
Загальна оцінка очних симптомів (TOSS) [96]
Симптом

Свербіж

Почервоніння

Сльозотеча

Набряк

Ступінь вираженості (бал)
0 – немає
1 – слабкий
2 – помірний
3 – тяжкий
4 – дратуючий
0 – немає
1 – слабкий
2 – помірний
3 – тяжкий
0 – немає
1 – слабкий
2 – помірний
3 – тяжкий
0 – немає
1 – слабкий
2 – помірний
3 – тяжкий
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Таблиця 2
Адаптована версія системи оцінок
Гронемейєра [97]
Стадія

Симптом

0

Немає суб’єктивної або видимої реакції

I
II
III
IV

Свербіж, почервоніння, відчуття
стороннього тіла
Стадія I плюс сльозотеча, вазодилатація
судин кон’юнктиви
Стадія II плюс вазодилатація і еритема
кон’юнктиви, блефароспазм
Стадія III плюс набряк кон’юнктиви і
набряк повік

Таблиця 3
Незалежна від культурних особливостей
оцінка результатів кон’юнктивального
провокаційного тесту (CIA-CPT) [99]
Симптом

Оцінка (в балах)
0 – немає
1 – слабкий, не дратує

Свербіж

2 – помірний, дратує; виникає
бажання іноді потерти око
3 – сильний, дуже дратує;
бажання часто терти око
0 – немає

1 – відчуття сухості ока або інше
незвичайне відчуття, яке не дратує
2 – відчуття «піску в очах», що
Подразнення дратує, або відчуття стороннього
тіла, або бажання потерти око
3 – відчуття печії або болю в оці,
що дуже дратує; або труднощі
тримати око відкритим;
або бажання часто терти око
0 – немає
Сльозотеча

1 – сльозяться очі, але без сліз;
не дратує
2 – дратує сльозотеча, іноді виникає бажання витерти очі
3 – дуже дратує сльозотеча або
бажання часто витирати очі
0 – немає

1 – почервоніння бульбарної
кон’юнктиви
Почервоніння 2 – почервоніння бульбарної та
пальпебральної кон’юнктиви
3 – почервоніння бульбарної та
пальпебральної кон’юнктиви +
набряк
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Алерготестування in vitro (IgE)
IgE-антитіла є основними учасниками
алергічних реакцій 1-го типу, і також є маркером алергії. Серологічні тести на алергенспецифічні IgE-антитіла використовувалися
в клінічній практиці протягом декількох
десятиліть [100-102]. Як правило, кореляція
між яскраво вираженим позитивним шкірним тестом і виявленням в сироватці крові
специфічного IgE, а також між негативною
відповіддю на шкірний тест і відсутністю в
сироватці крові специфічного IgE дуже хороша. Як і в разі шкірних проб, наявність
або відсутність специфічного IgE в сироватці крові не може автоматично свідчити про
наявність клінічно значущої алергії.
Склад і кількість антигенів в алергенному екстракті сильно впливає на результати традиційних аналізів IgE на основі екстракту [103]. Тому комерційні IgE, вироблені
різними компаніями, можуть при тестуванні
давати різні кількісні рівні і неузгоджені
якісні результати [101].
Обґрунтування, що підтримують цільове використання молекул алергену,
включають оцінку чутливості тесту, особливо коли важливі алергени не представлені
або відсутні комерційні екстракти, вибірковість/специфічність тесту, можливу перехресну реактивність і специфічну сенсибілізацію. Таким чином, алергенспецифічне
IgE-тестування, що ідентифікують антигени
на молекулярної основі, вважається більш
точним і інформативним варіантом в порівнянні з тестами на основі алергенних екстрактів [104]. Цей аналітичний підхід називається «компонентна діагностика» і дозволяє проводити детальне молекулярне IgEпрофілювання у пацієнта з алергією [101,
104-107]. Кілька молекул алергенів, що мають клінічну значимість, були ідентифіковані, охарактеризовані і зроблені для виконання аналізів in vitro і дозволять використовувати методи прецизійної медицини
[108, 109]. Бази даних алергенних молекул
допомагають алергологам обробляти і інтерпретувати дані молекулярно-компонентної
діагностики [110, 111]. На сьогоднішній
день існують мікрочіпи IgE, які вимірюють
понад 100 окремих алергенних молекул за
одне дослідження [112]. Алергенні молекули все ще потребують очищення для того,
Оториноларингологія, №1-2 (3), 2020

щоб їх можна було використовувати в діагностичних цілях, але більш широкі можливості застосування також збільшують і витрати [108].
Загальний IgE
IgE-антитіла в сироватці крові зазвичай виявляються в набагато більш низьких
концентраціях, ніж інші класи Ig, такі як
IgG. У здорових людей рівні IgE збільшуються від народження до підліткового віку,
а потім знижуються, досягаючи плато після
20-30 років. Калібрувальна крива для загального IgE відноситься до третього стандарту Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ) і дозволяє співвідносити концентрації незв'язаного IgE (2,4 нг/мл =
1 МО/мл = 1 кЕ/л) [113]. Показаннями для
дослідження загального IgE можуть бути
підозри на атопічні захворювання, як допоміжний засіб при оцінці конкретного рівня
IgE або для вибору правильного дозування
анти-IgE препаратів, таких як омалізумаб.
Рівень загального IgE може підвищуватися при різних станах, не пов’язаних з
атопією, таких як куріння, а також аутоімунні, неопластичні або паразитарні захворювання. У пацієнтів з атопічними захворюваннями рівень загального IgE може бути
помірно (> 100 кЕ/л) або сильно (> 10000
кЕ/л) підвищеним. При значно підвищеному
рівні загального IgE (> 20000 кЕ/мл) необхідно провести диференційну діагностику з
клітинним імунодефіцитом, синдромом гіпереозінофілії і лімфомою.
Було висловлено припущення, що у
деяких пацієнтів може спостерігатися локальна імунна відповідь без системного підвищення рівня IgE [114]. В одному з досліджень в групі пацієнтів було продемонстровано наявність специфічного IgE в слизовій
оболонці порожнини носа [115], але в даний
час вивчення вмісту IgE в виділеннях з порожнини носа зазвичай не проводиться.

тинній поверхні [108, 116]. Окремі базофіли
з алергічною дегрануляцією можна ідентифікувати і відрізнити від базофілів з незначною дегрануляцією по наявності позитивної реакції CD63 на активованих базофілах
[117]. Було показано, що реактивність базофілів корелює з алергічними проявами. Деякою перевагою цього методу є в тому числі
і те, що пацієнтові не потрібно піддаватися
впливу алергену, одночасно можна тестувати кілька окремих молекул алергену, для
проведення одного тесту необхідно лише
75-100 мкл крові, і це може збільшити його
використання в майбутньому. Компоненти
алергену можуть поєднуватися для відображення реального впливу, а активація
CD63 є точним маркером алергічної дегрануляції і, отже, може відображати ступінь
проявів алергічної реакції [117].
Рекомендації
Анамнез допомагає визначити необхідність проведення алерготестування.
Шкірні тести прості в виконанні і широко
використовуються, як і визначення рівня
IgE in vitro. Провокаційні тести – це простий і безпечний метод діагностики і моніторингу терапії, але вони не використовуються в повсякденній практиці. Важливо
пам’ятати, що наявність позитивного тесту
не обов’язково свідчить про клінічно значиму алергію.

Тест активації базофілів (ТАБ)
Тест активації базофілів базується на
тому факті, що опасисті клітини і базофільні гранулоцити поділяють один і той же
шлях алергічної дегрануляції після «зшивання» високоафінного рецептора IgE
(FcεRI) за допомогою IgE і алергену на кліОториноларингологія, №1-2 (3), 2020
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МІКРОБІОЛОГІЧНІ
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Обґрунтування
Мікробіологічне дослідження мазків з
порожнини носа і навколоносових пазух є
загальновизнаною практикою. Це загальноприйнятий метод діагностичного обстеження пацієнтів з риносинуситом. Його користь
у лікуванні гострого бактеріального риносинуситу (ГБРС) добре відома, з загальновизнаним значенням важливості ролі мікробів в етіології цього стану. Роль мікробів в
етіопатогенезі ХРС залишається менш ясною. Частково це пов’язано з невідповідністю опублікованих мікробіологічних досліджень при ХРС, а частково – в зв’язку з
відсутністю переконливих доказів того, що
застосування антибактеріальних засобів
призводить до стійкого ефекту [3].
В останнє десятиліття відновився інтерес до мікробіологічних досліджень при
ХРС. Значні технологічні досягнення дозволили ідентифікувати бактерії поза культурою. Складні методи мікроскопії та імунофлуоресцентне маркування дозволили
візуалізувати мікробні біоплівки і внутрішньоклітинні бактерії, які незмінно пов’язані
з більш тяжким перебігом захворювання і
гіршими результатами лікування. Сучасні
методи секвенування дозволили ще краще
охарактеризувати складну мікробну екологію навколоносових пазух, дозволяючи ідентифікувати бактерії, які раніше не виявлялись при культивуванні.
У цьому розділі буде представлений
огляд історичних і сучасних методів відбору проб мікроорганізмів, а також обґрунтування їх використання. Також будуть обговорюватися методи, які в даний час знаходяться в області досліджень, але, ймовірно,
будуть доступні найближчим часом.
Мета
Виявити патогенні мікроорганізми в
порожнині носа і навколоносових пазухах,
що дозволить проводити антибактеріальне
лікування, що базується на ідентифікації
мікробів в культурі, де це необхідно, і полегшити наше розуміння складного багатофакторного етіопатогенезу запальних синоназальних захворювань.
66

Культуральні методи визначення
мікроорганізмів
Виділення з порожнини носа
Мікробіологічне дослідження виділень з порожнини носа зазвичай використовується в установах первинної ланки надання медичної допомоги та у пацієнтів дитячого віку. Це метод в значній мірі застосовується з метою уникнення дискомфорту
або незручності при заборі мазків з порожнини носа. Пацієнтів просять висякати з
порожнини носа слиз, яку потім відправляють на мікробіологічне дослідження.
Незважаючи на те, що цей метод широко використовується, існує лише кілька
порівняльних досліджень, в яких цей метод
порівнюється зі стандартним методом мазків. Ці дослідження показують, що високий
рівень узгодженості (> 90%) існує при виявленні загальних патогенів верхніх дихальних шляхів, коли носові виділення присутні.
При відсутності достатньої кількості виділень цей показник знижується до менш ніж
50% [118, 119].
Аспіраційні маси
з навколоносових пазух
Протягом багатьох років пункція верхньощелепних пазух вважалася золотим
стандартом для отримання культури з пазухи [120]. Вважалося, що пункції забезпечують більш точне уявлення про мікробний
вміст пазухи і обмежують вплив порожнини
носа на отримані результати. Цю процедуру
можна виконати амбулаторно під місцевою
анестезією за допомогою спеціальної голки
або троакара, введеного безпосередньо в
верхньощелепну пазуху через нижній носовий хід або через fossa canina. Незважаючи
на свої переваги, пункція, проте, залишається інвазивною процедурою, пов’язаною з
місцевою травматизацією тканин, дискомфортом і можливим ризиком пошкодженням орбіти, зубів або нервів. Крім того, цей
метод не надає інформації про мікробний
пейзаж інших пазух. Численні порівняльні
дослідження продемонстрували високу ступінь кореляції між мікробіологічним матеОториноларингологія, №1-2 (3), 2020

ріалом, отриманим при пункції, і ендоскопічно взятими мазками з середнього носового
ходу, а також еквівалентній чутливості мазків з середнього носового ходу для культивування патогенних мікроорганізмів з синусів [121]. У зв’язку з цим пункції останнім
часом втратили свою популярність.
Промивання порожнини носа /
навколоносових пазух
Промивання порожнини носа / навколоносових пазух не вважається точною методикою для отримання матеріалу з метою
культивування мікроорганізмів, що містяться в пазусі. Це відбувається в зв’язку з герметичністю пазухи у неоперованих пацієнта, а також з-за проблем, що виникають
внаслідок забруднення флорою порожнини
носа. Однак пряме промивання пазухи і
посів аспірованого вмісту, отриманого за
допомогою ендоскопічної катетеризації
верхньощелепної пазухи, дозволяє обійти ці
проблеми і може дозволити практикуючому
лікарю вибірково збирати вміст пазухи з
меншим ризиком забруднення. Дослідження, які порівнюють прямий лаваж синусів з
мазками, отриманими з середнього носового ходу, продемонстрували більш високий
ріст бактерій і підвищений вміст анаеробних патогенів [122, 123], в результаті чого
деякі дослідники вважають, що цей метод є
більш чутливим у виявленні «вибагливих» і
тих, що зустрічаються досить рідко, бактерій. Клінічна значущість цих організмів і їх
лікування ще належить вивчити. Нещодавно
розроблена технологія балонної катетеризації добре підходить для цієї методики відбору проб, оскільки багато таких пристроїв
мають вбудовані катетери, які можна використовувати для дренажу та промивання
пазух антибіотиками. Використання прицільного культивування та лікування ізольованих інфікованих пазух із застосуванням
такої методики може виявитися корисним,
хоча знову ж таки – це питання вимагає
подальшого вивчення.
Мазки з порожнини носа
Мазки залишаються методом, що найбільш часто використовується для взяття
проб з порожнини носа. Цей метод простий
у виконанні, неінвазивний і, як правило,
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добре переноситься без необхідності застосування місцевої анестезії. Дослідження,
однак, послідовно продемонстрували слабку кореляцію між ненаправленими мазками
з порожнини носа / носової частини глотки і
мазками, взятими цілеспрямовано з середнього носового ходу. Багато в чому це
пов’язано з «забрудненням» тампона мікроорганізмами з присінку і порожнини носа.
На відміну від цього, результати посіву мазків, взятих із середнього носового ходу,
демонструють високу ступінь узгодженості
з результатами, отриманими з аспіраційних
мас верхньощелепних пазух і культур пазухи [120, 121] і, таким чином, стали основою
для забору проб мікроорганізмів у пацієнтів
з риносинуситом. Середній носовий хід є
зоною, в яку дренуються лобні, передні етмоїдальні і верхньощелепні пазухи. Хоча
кореляція між мазками, взятими з середнього носового ходу і верхньощелепної пазухи
добре відома, мало є досліджень про те,
наскільки репрезентативні мазки з середнього носового ходу і інших пазух. Нещодавно проведене ретроспективне дослідження Miller і співавторами [124] хоча і не
є прямим порівняльним дослідженням, в
ньому продемонстровано наявність різних
патогенів в двох або більше мазках у 40%
пацієнтів, яким забір матеріалу проводився
з різних пазух. Хоча тільки 5% пацієнтів з
цього дослідження отримали клінічну користь від заміни антибіотика, можна припустити, що бактеріальні культури з середнього носового ходу можуть не бути дійсно
репрезентативними для всіх пазух.
Некультуральні методи
Методи секвенування
нового покоління
Методи секвенування нового покоління дозволяють ідентифікувати мікроорганізми, які раніше не ідентифікувались в рутинних культуральних дослідженнях. Зразки можуть бути отримані з використанням
захищених, флокульованих тампонів або
при біопсії тканини з високим ступенем
відповідності між ними [125]. ДНК вилучають з отриманих зразків і секвенують, використовуючи праймери, специфічні для
консервативних генетичних ділянок всере67

дині бактеріальних або грибкових мікроорганізмів. Складні біоінформаційні канали,
які посилаються на відомі мікробні бібліотеки, дозволяють ідентифікувати і давати
відносну кількісну оцінку всіх присутніх
мікробних організмів. Незважаючи на те,
що раніше ця технологія використовувалась
лише з дослідницькою метою, в даний час
така технологія комерційно доступна і застосовується в клінічній практиці. Дослідження, які порівнюють культуральний
аналіз з секвенуванням нового покоління,
показали істотну невідповідність, оскільки в
культурі, висіяній з порожнини пазухи, погано представлена резидентна мікробіота
[126]. Це може частково пояснити часту
погану реакцію на лікування, незважаючи
на цілеспрямовану антибіотикотерапію.
Цілком можливо, що впровадження сучасних некультуральних методів в клінічну
практику може поліпшити результати лікування, але необхідні подальші дослідження
в цьому напрямку.
Результати
Немає ніяких доказів того, що оцінка
мікробіологічного вмісту порожнини носа
або пазухи будь-яким чином впливає на
результати лікування при риносинуситі.
Хоча нещодавно опублікований систематичний огляд пропонує помірні докази того,
що антибіотики забезпечують хоча й невелике, але клінічно значуще поліпшення у
імунокомпетентних пацієнтів з неускладненим ГРС, 80% хворих на ГРС зазвичай виліковуються протягом двох тижнів без застосування медикаментів [127]. Крім того,
немає доказів переваги антибіотикотерапії,
спрямованої на певний вид мікроорганізму,
над емпіричним лікуванням. З цієї причини
забір проб мікроорганізмів при неускладнених ГРС зазвичай не рекомендується [3].
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Європейські рекомендації з лікування ГРС,
проте, припускають, що пацієнтів з ГРС, що
не реагують на емпіричну антибактеріальну
терапію і назальні топічні кортикостероїди,
а також пацієнтів з ускладненнями ГРС слід
направляти до отоларинголога. У такому
випадку можуть знадобитися додаткові діагностичні процедури, включаючи мікробіологічні дослідження [3].
Хоча дослідження з низьким ступенем доказової бази вказують на можливу
роль цілеспрямованої антибактеріальної
терапії в лікуванні загострень ХРС, не існує досліджень з високою доказовою базою, що підтверджують необхідність використання антибіотиків при ХРС. Крім того,
є мало літературних даних, в яких порівнювалися б результати культуроорієнтованої і емпіричної антибактеріальної терапії
при цьому захворюванні. Необхідні подальші дослідження для вивчення актуальності рутинних мікробіологічних посівів і
лікування антибіотиками у пацієнтів з
ХРС, перш ніж можна буде дати обґрунтовані рекомендації.
Рекомендації
Проведення мікробіологічних досліджень зазвичай не рекомендується при діагностиці риніту/риносинуситу. Пацієнтів з
ГРС, нечутливим до емпіричної антибактеріальної терапії та назальних топічних кортикостероїдів, слід направляти до отоларинголога, і в такому випадку слід проводити
подальші діагностичні процедури, включаючи мікробіологічні дослідження. Роль мікроорганізмів в перебігу ХРС залишається до
кінця не з’ясованою. Антибіотикотерапія,
спрямована на певний вид мікроорганізму,
може бути корисною для зменшення симптомів при загостреннях, хоча, ймовірно, не
вплине на довгострокові результати.
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ОЦІНКА ХЕМОСЕНСОРНОЇ
ФУНКЦІЇ
Обґрунтування
Для оцінки деяких почуттів досить запитати, чи думає пацієнт про наявність
будь-якої дисфункції у відчуттях. Це робить
скринінг легким, а питання про функції надійним. Кілька досліджень показали, що це
не відноситься до нюхової функції [128].
Самооцінка нюхової функції не корелює з
об’єктивною оцінкою нюхової функції, а це
означає, що порушення нюху може бути
зовсім непоміченим як пацієнтом, так і лікарем, якщо не проведено оцінювання за
допомогою об’єктивних методів [128, 129].
Навіть у пацієнтів, які заявляють, що у них
є нюхові порушення, ступінь дисфункції
постійно недооцінюється [130, 131]. Тільки
у пацієнтів з аносмією може бути збіг відчуття втрати запаху і виміряна відсутність
нюхової функції [130, 132]. Як наслідок,
порушення нюхової функції повинно бути
оцінено, якщо цей параметр враховується
при проведенні будь-якого дослідження,
визначення ступеню ефективності хірургічного або консервативного лікування. Просто запитати про стан нюхової функції недостатньо. Те ж саме стосується і оцінювання
смакової функції [133].
Що стосується будь-якої сенсорної
модальності, тестування може проводитися
з використанням психофізичних або
об’єктивних методів. В цьому розділі основну увагу буде приділено психофізичним
тестам з короткою згадкою про доступні
об’єктивні тести. Регулярне клінічне тестування проводиться в переважній більшості
випадків за допомогою психофізичних тестів, оскільки вони швидкі і прості у використанні. Основним недоліком психофізичних тестів є необхідність налагодження
адекватної співпраці з пацієнтом. У маленьких дітей, пацієнтів з порушеною психікою або пацієнтів з розвиненою деменцією
результати тестування будуть ненадійними. Цей розділ не призначений для встановлення правил, за якими слід використовувати тест, але призначений для ознайомлення лікаря з методами психофізичного
тестування, з якими слід ознайомитися
[134].
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Мета
Об’єктивізувати стан хемосенсорних
функцій шляхом формального тестування
нюхової, смакової і функції трійчастого
нерва за допомогою психофізичних і
об’єктивних тестів.
Нюхові тести
Нюхові тести можна умовно розділити на три категорії.
Визначення нюху
Переважна більшість нюхових тестів це нюхова ідентифікація. Вона полягає в
поданні сильних, надпорогових концентрованих запахів для ідентифікації пацієнтом.
Хоча це звучить просто, необхідно
взяти до уваги чотири пункти. По-перше,
якщо пацієнту не дають варіантів відповіді
на поставлені питання, ймовірність того, що
результати не відобразять справжній стан
нюхової функції, є відносно високою [135].
Це відбувається через нездатність більшості
людей ідентифікувати запахи без надання
підказки. Наприклад, якщо запах являє собою корицю, пацієнту необхідно запропонувати вибір з декількох варіантів можливих відповідей (дескрипторів), таких як ваніль, шоколад, кориця і кава (рис. 6). Подруге, такого роду тестування залежить від
культурного фону пацієнта. Якщо ви пропонуєте ідентифікувати запах кориці в регіоні, де кориця використовується рідко, навіть суб’єкти з нормальною нюховою функцією дадуть погані результати. Ймовірно, це
є основною причиною наявності безлічі
різних тестів, часто мають назви, пов'язані з
країною або містом (табл. 4) [134, 136-138].
По-третє, пацієнти повинні бути змушені
вибрати один з чотирьох варіантів (рис. 6).
Цей примусовий вибір встановлює
25% рівень шансів для дескриптора, який
буде обраний. Пацієнт з повною відсутністю нюху (повна аносмія), все одно отримав
би кілька «правильних» відповідей, якби
кілька презентацій запаху були зроблені
таким чином. Таким чином, використання
парадигми примусового вибору може допомогти ідентифікувати симулянтів [139].
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Таблиця 4
Загальний підтверджений нюховий
психофізичний тест
(з дозволу Hummel і співавторів [134])
Психофізичний тест
«Sniffin 'Sticks»
(оригінальна версія)
Connecticut Chemosensory
Clinical Research Center Test

Мал. 6. Основний принцип нюхових ідентифікаційних тестів: один з представлених запахів
і варіанти можливих відповідей (дескрипторів).

T & T Olfactometer

Нарешті, кількість запахів, що використовується, покращує достовірність результатів тесту. Чим більше запахів використовується в тесті ідентифікації з примусовим вибором, тим точніше можна встановити діагноз пацієнту: аносмія, гіпосмія або
нормосмія (рис. 7). Беручи до уваги нормальний розподіл для людей з нормальною і
відсутньою функцією запаху, якщо тест
ідентифікації з примусовим вибором проводиться з шістьма запахами, інтерпретація
проміжних результатів стає дуже важкою.
Цією двозначності можна уникнути, якщо
використовувати 12 або більше запахів; це
подовжує час тестування, але значно зміщує
обидва нормальних розподіли і дозволяє
більш чітко визначити діапазон гіпосмії.
Ось чому найбільш поширені нюхові тести
містять ідентифікацію не менше 20 запахів
[136, 138, 140, 141].
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Поріг, ідентифікація
Поріг, ідентифікація

University of Pennsylvania Smell
Ідентифікація
Identification Test (UPSIT)
Smell Diskettes Test

Ідентифікація

Cross-Cultural Smell
Identification Test

Ідентифікація

Pocket Smell Test

Ідентифікація

San Diego Odor Identification
Test
Scandinavian Odour
Identification Test

Мал. 7. Ілюстрація того, як використання
більшої кількості запахів в ідентифікаційному
тесті підвищує точність діагностики.

Оцінка нюхових
компонентів
Поріг, дискримінація,
ідентифікація

Ідентифікація
Ідентифікація

Smell Threshold Test

Поріг

Olfactory Perception Threshold
Test

Поріг

Barcelona Smell Test (BAST-24)

Виявлення запаху,
ідентифікація, пам'ять

Odourized Marker Test

Ідентифікація

Snap&Sniff Olfactory Test
System

Поріг

Open Essence

Ідентифікація

Визначення порога нюху
Граничне тестування є другим найбільш поширеним методом тестування.
Цей метод принципово відрізняється
тим, що в ньому використовується тільки
один запах, який представлений в різних
розведеннях – від таких, що фізіологічно не
виявляються, – до дуже концентрованих.
Завдання полягає в тому, щоб виявити наявність запаху, а не ідентифікувати його.
Запахи представляються пацієнтові в концентраціях, які постійно збільшуються до
точки, де пацієнт надійно виявляє запах.
Потім концентрацію знову зменшують до
тих пір, поки пацієнт більше не зможе її
ідентифікувати. Ця процедура «вгору і
вниз» («сходи») повторюється кілька разів,
поки не буде встановлено достовірний поОториноларингологія, №1-2 (3), 2020

ріг. Граничне тестування займає більше
часу, ніж ідентифікаційні тести, але має
перевагу в надійному виявленні ледь помітної втрати нюху, як це часто буває при синоназальних захворюваннях [134].
У пацієнтів з хронічним риносинуситом немає нічого незвичайного в тому, щоб
побачити типову картину нормальної нюхової ідентифікації з порушеними порогами
[142]. Недоліком порогового тестування є
те, що воно проводиться з одним запахом.
Оскільки у людей злегка розрізняються діапазони нюхових рецепторів [143], пацієнти
з ізольованою слабкістю до запропонованого запаху можуть помилково вважатися
гіпо- або аносмічними. Деякі з широко використовуваних нюхових тестів пропонують набори промислово виготовлених порогових запахів, в той же час N-бутанол і фенілетіловий спирт (PEA, запах троянди) є
найбільш поширеними запахами для проведення порогового тестування [137, 144-146].
Розпізнавання запахів
Цей метод полягає в поданні трьох запахів надпорогової концентрації, де два
запахи однакові, а один відмінний. Мета
полягає в тому, щоб ідентифікувати несхожий запах. Подібно тесту ідентифікації, цей
тест може бути повторений кілька разів, і
він стає більш точним при використанні
більшої кількості потрійних запахів.
Ретроназальне нюхове тестування
Молекули запаху можуть досягати
нюхового епітелію через ніс (ортоназально)
або ретроназально (рис. 8) [147]. Ретроназальне нюхове сприйняття часто сприймається пацієнтами як смакове відчуття, але фактично відображає нюхову частину аромату
[148]. Тестування тільки однієї нюхової
функції може дати цінну інформацію про
стан пацієнтів з синоназальними запальними станами, які перешкоджають передньому, а не задньому потоку повітря до нюхової щілини [149, 150]. Ретроназальне тестування також використовується у осіб, що
вживали наркотики, або у пацієнтів, які намагаються перебільшити свій стан [151].
Літератури з ретроназальних нюхових тестів не так багато, і в даний час немає доступних комерційних тестів. Всі опубліковані
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тести [150, 152, 153] зроблені самостійно і є
ідентифікаційними тестами, що базуються
на тому ж принципі, що і ортоназальний
ідентифікаційний тест, описаний вище (рис.
9).

Рис. 8. Ортоназальний (червоний) і ретроназальний (синій) нюхові шляхи. Ілюстрація адаптована з дозволу Landis і співавторів [147].

Рис. 9. Ретроназальний тестовий пристрій
на основі харчових порошків. Порошок наноситься на язик суб'єкта за допомогою флаконів, що
стискаються.

Ці різноманітні методи перевіряють
різні аспекти нюхової функції. Граничне
тестування відображає більше периферичні
зміни, які спостерігаються при синоназальних захворюваннях, тоді як ідентифікація і
розпізнавання запахів більше відображають
когнітивні аспекти нюхової функції [154,
155].
Іншими методами, що використовуються більш рідко, є тест запам'ятовування
запаху [156], спеціально призначений для
запам'ятовування раніше представлених
одорантов, і тест сили нюху [157] або нюхова респірометрія [158], в якому визначаються зміни характеру вдихання або види71

хання для оцінки сприйняття стимуляції
запахом.
Тестування нюхової функції у дітей є
більш складним завданням, так як вони можуть не завжди бути досить знайомі з запахами або бути непосидючими, щоб пройти
повний тест для дорослих. Деякі ідентифікаційні тести недавно були затверджені для
використання у дітей, але у віці до п'яти
років класична ідентифікаційна парадигма
тестування не допомагає, і слід використовувати інші тести, призначені дітей [159162].
У двох недавніх публікаціях розглядаються елементи необ’єктивності, які мають класичні психофізичні тести, такі як
генетична мінливість чутливості до запахів і
вплив культурних особливостей [163, 164].
Автори пропонують використовувати суміші замість окремих запахів для ідентифікації та порогового тестування, припускаючи,
що це може подолати перераховані вище
фактори. Ще занадто рано визначати вплив,
який матиме ця зміна, але це може передвіщати новий дизайн для нюхових психофізичних тестів.
Об’єктивне тестування
нюхової функції
Об’єктивне тестування нюху з використанням стандартних панелей запахів
(ERPs) було вперше описано більше 30 років тому Kobal і співавторами [165] і може
розглядатися як підтверджений клінічний
інструмент для необмежених досліджень.
На жаль, реєстрація ERPs займає багато
часу, а ольфактометрія дуже дорога. Це
означає, що ERPs використовуються в повсякденній практиці тільки в деяких клініках і, в основному, – для страхових випадків
[166, 167].
Тестування смакових відчуттів
Хоча відчуття смаку здається набагато
простішим, розвиток тестування оцінки
смаку набагато відстає від розвитку тестування нюхової функції.
Розрізняють такі типи людського смаку: солодкий, кислий, солоний, гіркий, ума-
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мі 1 (або глутамат натрію) і, як нещодавно
встановлено, вода [168, 169]. Беручи до уваги, що тестування перших чотирьох видів
смаку проводилося протягом багатьох десятиліть, до сих пір не проводиться рутинного
тестування смаку умамі в клінічних умовах.
Одна з причин – словесна плутанина при
визначенні модальності смаку. Більш ніж
20% людей, які не мають будь-яких проблем зі смаком, назвали б відчуття, яке вони
отримали після пред'явлення їм лимонної
кислоти (кислої), як «гіркий» або «солоний». За винятком сахарози («солодкий»),
яка достовірно ідентифікується більш ніж
95% суб’єктів, психофізичне тестування
смаку пов’язано з високим ступенем словесної плутанини [170].
Існує два психофізичних способи оцінки смакової функції. Одним з них є хімічне
тестування з такими речовинами, як сахароза, лимонна кислота, хінін або хлорид натрію; інша – електростимуляція смакових
зон язика і порожнини рота (електрогустометрія) [171]. Перший спосіб має перевагу в
тому, що він вибірково стимулює смакові
волокна, оскільки активація залежить від
смакових рецепторів. Недоліком є те, що це
забирає багато часу. Електрогустометрія
виконується швидко і легко. Недоліком є те,
що електростимуляція викликає активацію
не тільки смакових волокон, а й вільних
волокон трійчастого нерву (соматосенсорних). Результатом є змішане тригемінальносмакове сприйняття, що має характер «кислого поколювання» [172]. Дослідження
смаку стало більш поширеним, оскільки
стали доступні комерційні тести з більш
тривалим терміном придатності. Це досягається шляхом висушування смакової речовини на різних допоміжних агентах, таких
як цукерки [173], целюлозні диски [174] або
фільтрувальний папір [175]. Розробка і тестування смакових смужок [175, 176] в даний
час дозволяє легко і швидко проводити оцінку смакових відчуттів біля ліжка хворого
(рис. 10). Тим не менш, у даний час доступ-

1

Категорія смаку їжі (крім солодкого, кислого, солоного
і гіркого), відповідає смаку глутаматів, особливо глутамату натрію. В Японії глутамат відомий як умамі, або
«п’ятий смак» (прим. ред.).
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ні тільки ідентифікаційні тести, а смакові
порогові тести недоступні.

Рис. 10. Два методи тестування смаку: хімічні тести з використанням смакових речовин, висушених на фільтрувальному папері. Смакові
смужки (зліва) і електричні тести за допомогою
електростимуляції мови (справа).

Об’єктивне тестування
Була продемонстрована можливість
виконання об’єктивної оцінки смакових
відчуттів за допомогою стандартних панелей (ERPs) [177], але цей метод поки не
знайшов застосування в повсякденній клінічній практиці [178, 179].
Тригемінальне тестування
Трійчастий нерв забезпечує соматосенсорну іннервацію слизової оболонки порожнини рота і носа. Як така, вона є частиною хемочутливості, яка здійснюється через
серію іонних каналів (TRP channels), які
розпізнають летючі речовини і молекули,
такі як ментол і капсаїцин. Три хімічних
почуття (смак, нюх і тригемінальне відчуття) взаємодіють і впливають один на одного
в стані здоров’я і під час хвороби пацієнта
[180-183], і повне хемосенсорне дослідження повинно включати вивчення функції
трійчастого нерва. В даний час інструменти
дослідження в цій області мізерні, хоча
останні дослідження показують, що інтраназальна функція трійчастого нерва впливає
на те, як люди сприймають повітряний потік, і, можливо, пов’язана з відчуттям закладеності носа [184, 185].
Психофізичне тестування трійчастого
нерва може бути виконано за допомогою
трьох методів. Перший полягає у встановленні граничних значень з використанням
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летючих молекул, таких як евкаліпт або
ментол, які в першу чергу стимулюють
систему трійчастого нерва, а також шляхом
створення ряду розведень. Проблема з граничними значеннями полягає в тому, що
нюхова чутливість набагато вище чутливості трійчастого нерва, тому виміряний поріг буде відображати нюховий, а не «трійчастий» поріг речовини. Щоб подолати це,
обстежувані повинні ігнорувати пахучі
властивості речовини і зосередитися на
властивостях трійчастого нерва, таких як
прохолодність, поколювання або печіння
[186].
Другий спосіб полягає у використанні
пристрою латералізації. В цьому тесті використовується той факт, що нюхова система
не може визначити джерело стимуляції, в
той час як система трійчастого нерва – може
[187].
Третій пристрій, розроблений в останній час, використовує властивості підсумовування системи трійчастого нерва і аналізує
концентрацію речовини, наприклад, вуглекислого газу, яку суб’єкт може витримувати
з плином часу при стимуляції трійчастого
нерва [188, 189]. Існує необхідність в більш
якісному інтраназальному тестуванні трійчастого нерва, оскільки жоден з цих методів
ще не знайшов своє застосування в рутинних
дослідженнях в області ринології.
Об’єктивне тестування
На відміну від психофізичного тестування, об’єктивна оцінка функції трійчастого нерва за допомогою стандартних панелей
(ERPs) добре відома. Цей метод був розроблений паралельно з об’єктивним нюховим
тестуванням і доступний в будь-якій клініці,
в розпорядженні якої є ольфактометр [190].
На жаль, цей метод має ті ж недоліки – він
дорогий і трудомісткий.
Рекомендації
Важливо перевіряти, а не питати.
Більш широкі тести підвищують точність
діагностики, але вимагають більше часу. Для
лікарів загальної практики досить простого
ідентифікаційного тесту. Спеціалізовані клініки для вивчення нюху вимагають перевірених тестів з великою базою нормативних
даних [134].
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МЕТОДИ ОБРОБКИ
ЗОБРАЖЕНЬ
Обґрунтування
Методи обробки зображень дозволяють візуалізувати області, недоступні неозброєному оку і ендоскопу. Візуалізація
використовується для забезпечення точної
оцінки анатомії, підтвердження клінічних
симптомів і ендоскопічних результатів, а
також полегшує об’єктивну оцінку патології як з точки зору встановлення діагнозу,
так і визначення ступеню тяжкості захворювання [191, 192]. Однак вибір часу і способу сканування впливає на результати
обстеження.
Комп’ютерна томографія (КТ) та магнітно-резонансна томографія (МРТ) є одними з найбільш важливих діагностичних
інструментів, і, якщо постановка конкретного діагнозу неможлива на основі візуалізації, зазвичай використовується диференціальна діагностика. Крім того, ступінь
захворювання може бути визначений і напівкількісно. МРТ, зокрема, дозволяє охарактеризувати м’які тканини. Передопераційна КТ в більшості країн є обов’язковою
при проведенні хірургічного втручання на
навколоносових пазухах і повинна бути
доступна для хірурга в операційній. Це
стало стандартом медичної допомоги з появою ендоскопічної хірургії пазух [193,
194] і на сьогоднішній день часто допомагає в оцінці анатомії за допомогою навігаційних систем та інших методів, таких як
мультимодальне злиття зображень КТ і
МРТ. Метод обробки зображень також грає
важливу роль в подальшому спостереженні, коли серійне МРТ може проводитися
без радіаційного впливу.
Мета
Оцінити анатомію і анатомічні варіанти будови (рис. 11 і 12), визначити патологію, встановити діагноз (рис. 13-17), ступінь
тяжкості (стадію) захворювання, а також
контролювати рецидиви захворювання.
Методики
Звичайна рентгенографія, як і ультрасонографія зазвичай не використовуються в
сучасній ринологічній практиці [3, 195].
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Комп’ютерна томографія (КТ)
і конусно-променева КТ (КПКТ)
Технології та можливості обробки зображень мультидетекторними комп’ютерними томографами (МДКТ) продовжують
розвиватися і вдосконалюватися. Зроблено
спробу зменшити дозу опромінення при збереженні якості зображення шляхом скорочення часу сканування і використання методів постобробки [196, 197]. Конуснопроменева КТ (КПКТ), яка історично використовується для візуалізації зубів, також
використовується в візуалізації синусів для
отримання зображень з високою роздільною
здатністю. Але більш тривалий час сканування, схильність до артефактів руху і відсутність диференціації м’яких тканин можуть
бути недоліком даного виду дослідження.
Висока роздільна здатність як МДКТ, так і
КПКТ забезпечують високу якість коронарних і сагітальних переформатованих зображень 2, які необхідні для чіткої оцінки остіомеатального комплексу (OMК) (рис. 11),
фронтальних і клиноподібних поглиблень,
передньої основи черепа, а також для точного визначення важливих анатомічних особливостей і варіантів анатомії фронтоетмоїдальних, сфеноетмоїдальних повітроносних
клітин і їх зв'язок з мукоциліарними шляхами дренування. Дослідження також має бути
реконструйовано з використанням алгоритму
вивчення м’яких тканин для оцінки стану
орбіт, постназального простору, а також преі ретроантральних тканин.
Переформатовані зображення найкраще візуалізувати в інтерактивному режимі. Помістивши маркер на потрібну область (наприклад, гачкоподібний відросток),
можна одночасно визначити його зв’язок з
сусідніми структурами у всіх трьох площинах.

2

Переформатування зображення включає в себе
комп’ютерну інтерполяцію двовимірних багатошарових зображень, отриманих під час рутинного
осьового КТ-сканування, для створення тривимірного обсягу даних. З цього блоку даних нові зображення створюються і відображаються в будьякій потрібній площині (прим. ред.).
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Використання детальної реконструкції
в 3 площинах значно поліпшило наше розуміння складної анатомії, особливо в області
лобної кишені, і призвело до колективних
міжнародних зусиль з погодження класифікації цієї анатомічної ділянки [3, 192] (рис.
12).
Тривимірні (3D) реконструкції корисні при плануванні хірургії в складних випадках травм обличчя або черепно-лицьової
аномалії. 3D-моделі можуть бути виконані
на основі даних КТ з використанням методів 3D-друку, щоб заздалегідь спланувати
хірургічне втручання, і можуть використовуватись для підготовки індивідуальних
протезів.
Більш складне багатоплощинне переформатування, наприклад, в вигнутих площинах для ортопантомограми верхньої ще-

лепи, може бути особливо корисним при
оцінці зубного ряду.

Рис. 11. КТ в коронарній площині, що демонструє нормальну анатомію.

Рис. 12. КТ в 3 проекціях (коронарна, аксіальна, сагітальна), що показує шлях дренування лобного
синуса в нормі (суцільна червона лінія).

Магнітно-резонансна томографія
(МРТ)
МРТ рекомендується для оцінки стану
м’яких тканин. Це дослідження є корисним
у пацієнтів з ускладненим запальним процесом пазух, який виходить за межі синоназаОториноларингологія, №1-2 (3), 2020

льної порожнин, і є методом вибору у пацієнтів з підозрою на новоутворення. При
МРТ синоназальні пухлини зазвичай є проміжним сигналом при співставленні Т1 і Т2
режимів і можуть бути диференційовані від
високого сигналу (Т2) запальної секреції.
75

Існують синоназальні пухлини з високим
сигналом (T2), такі як деякі новоутворення
слинних залоз, хондросаркоми і невроми, де
диференціювання буде залежати від постконтрастних зображень.
МРТ навколоносових пазух є корисним в оцінці ступеню судинного, гранулематозного і пов’язаного з IgG4 запалення, а
також мікозу, оскільки на відміну від КТ,
МРТ може чітко диференціювати вищевказані патології від нормального високого
сигналу Т2 і набряку, характерного для запалення слизової оболонки. Грибкове захворювання має змінний сигнал T1, але на
зображеннях T2 відзначається втрата сигналу, яка може імітувати аерований синус
(рис. 13). Низький рівень сигналу обумовлений низьким вмістом муцину і парамагнітних металів, які концентруються грибковими організмами. Стани, пов’язані з ГПА і
IgG4, характеризуються відносно низьким
сигналом T2, ймовірно, через велику кількість клітин і фіброзу.
При аносмії/гіпосмії МРТ може не
тільки продемонструвати ступінь будьякого синоназального захворювання, а й
візуалізувати нюховий шлях, виміряти розмір нюхових цибулин і визначити будь-яку
внутрішньочерепну причину захворювання.

Рис. 13. МРТ в коронарній площині (послідовність Т2), що демонструє слабкі запальні зміни
в обох верхньощелепних пазухах з високим сигналом, гірше – зліва з центральним грибковим тілом
низької щільності.
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МРТ необхідна при оцінці «поліпа» у
верхній частині порожнини носа, зокрема,
там, де є вищерозміщений дефект передньої
основи черепа, а також для візуалізації менінго- або менінгоенцефалоцелє або виявлення новоутворення як випадкової знахідки (рис. 14). Протоколи T1, T2 і STIR – це
стандартні послідовності, що зазвичай використовуються, хоча все частіше застосовуються послідовності рівнів, які можна
переформатувати в будь-якій площині. Контрастування з використанням гадолінію
необхідно при наявності підозри на синоназальну неоплазію, внутрішньочерепне і орбітальне поширення захворювання і зазвичай поєднується з насиченням жиру як мінімум в одній площині для більш чіткого
визначення залучення інтраорбітальної,
пре- і ретроантральної (крилопіднебінної та
підскроневої ямок) жирової клітковини в
передню і середню черепні ямки. Постконтрастна обробка зображень важлива для оцінки поширення захворювання периневрально, що в багатьох випадках впливає на вибір
варіанта лікування.
КТ і МР часто доповнюють одна одну,
особливо при оцінці стану основи черепа
або орбіти. Методи обробки зображень наступного покоління все ще розвиваються,
але деякі здаються перспективними.
Дифузно-зважена візуалізація (DWI) є
особливо корисною в ділянці голови та шиї
для диференціації рубців після видалення
пухлини і може бути використана при деяких синоназальних новоутвореннях, таких
як плоскоклітинний рак, для оцінки ділянок,
що викликають сумніви. Дослідження після
лікування важко інтерпретувати через спотворення нормальної анатомії, але осередки
обмеженої дифузії можуть допомогти рентгенологу ідентифікувати підозрілі області,
які потім можуть бути розглянуті в інших
режимах (T1/T2, контрастування гадолинием) і шляхом прямого огляду. DWI використовується для виявлення тих пухлин, які
реагують на хіміопроменеву терапію. Візуалізація може бути виконана під час проведення лікування для оцінки відповіді і може
в майбутньому зіграти роль в коригуванні
режиму лікування [198].
МРТ з динамічним контрастуванням
(DCE-MRI) і візуалізацією внутрішньовокОториноларингологія, №1-2 (3), 2020

сельного некогерентного руху (IVIM) є
двома методами МРТ, які, як було показано,
ефективно диференціюють доброякісні та

злоякісні синоназальні новоутворення, хоча
для встановлення точного діагнозу біопсія
все ще є необхідною [199].

Рис. 14а. КТ в коронарній проекції з ідентифікацією дефекту основи черепа справа і невеликого менінгоцелє

Рис. 14б. МРТ в коронарній проекції, що підтверджує наявність менінгоцелє

Існують деякі протипоказання до проведення МРТ, такі як наявність кардіостимулятора, імплантованого дефібрилятора серця,
кліпса на аневризмі і деякі кохлеарні імплантати та протези. Однак основним обмеженням є клаустрофобія навіть з «відкритими»
сканерами, так як котушка все ще необхідна
для отримання зображення навколоносових
синусів.
Позитронно-емісійна томографія-КТ
(ПЕТ-КТ) або ПЕТ-МР іноді використовуються перед лікуванням для виключення
віддалених метастазів, і під час лікування
для вимірювання відповіді на хіміотерапію
(наприклад, при синоназальних саркомах)
або після лікування для диференціації і визначення залишкового процесу/рецидиву
захворювання.

риносинуситом кореляція склала 65% для
позитивних і 71% – для негативних результатів [200].
Було зроблено багато спроб напівкількісно оцінити зміни, що спостерігаються
при КТ-скануванні, з використанням критеріїв і систем оцінки різної складності. Найбільш часто респонденти користуються
бальною шкалою Лунда-Маккея (LundMackay) (LMS), яка базується на ступені
затемнення верхньощелепних пазух, передніх і задніх клітин ґратчастого лабіринту,
лобових і клиноподібний пазух (де 0 – немає аномалій; 1 – часткове затемнення; 2 –
повне затемнення) і OMК (0 або 2) при максимальній кількості балів – 24 або 12 з кожного боку [201]. Ця бальна система була
підтверджена в декількох дослідженнях
[202, 203], але з показниками тяжкості симптомів кореляція є незначною.
КТ і МРТ надзвичайно чутливі при
виявленні патології в синоназальній ділянці.
Спостерігається широкий спектр анатомічних варіацій, які, як правило, не пов’язані з
розвитком захворювання [204, 205], але
мають велике значення для «безпечної»
хірургії, наприклад як наявність сфеноетмоїдальної клітини. Розвиток лобових і

Чутливість і специфічність
або точність
Дослідження, які порівнюють симптоми з результатами КТ і ендоскопічних
досліджень, показали хорошу кореляцію
між КТ і ендоскопією, але не між симптомами і КТ. При порівнянні відповідності
між результатами ендоскопії та комп’ютерної томографії у пацієнтів з хронічним
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клиноподібних пазух в дитинстві і в ранньому дорослому віці було продемонстровано за допомогою зображень [191, 206].
Помітні запальні зміни можуть спостерігатися після ГРЗ вірусної природи, які
можуть зберігатися протягом декількох тижнів [207, 208], що, ймовірно, пояснює високий відсоток дорослих пацієнтів без симптомів захворювання, у яких на КТ виявляються ознаки потовщення слизової оболонки (~ 18%) [204].
Таким чином, на КТ показник шкали
Лунда-Маккея (LMS) в нормі для дорослих
становить 4,26 (довірчий інтервал 95%, від
3,43 до 5,10) [209], а для дітей – 2,81 (довірчий інтервал 95%, від 2,40 до 3,22), і тільки
19,3% мають оцінку 0 балів [210]. Шкала
Лунда-Маккея також може застосовуватися
і для МРТ [211]. І навпаки, у більш ніж 40%
пацієнтів, у яких є симптоми ХРС, можуть
бути нормальні результати КТ і ендоскопії
[3]. Точність КТ в діагностиці ХРС була
перевірена шляхом порівняння показників
КТ з гістопатологічним ступенем запалення,
і включення контрольної групи без ХРС з
використанням добре розроблених критеріїв.
Використовуючи метод ROC-аналізу,
було виявлено, що чутливість КТ становить
94%, а специфічність – 41% з використанням порогового значення LMS для ХРС, що
перевищує 2 бали. Якщо використовувалось
значення балів LMS для норми (більше 4),
специфічність зростала до 59%. При застосуванні цього методу в педіатрії, коли кількість балів за шкалою LM була встановлена
на рівні не менше 5 балів, щоб вказати реальне захворювання, чутливість КТ склала
86%, а специфічність – 85%. Таким чином,
LMS з 2 або менше балів має чудову негативну прогностичну цінність, а LMS з 5 або
більше балів має чудову позитивну прогностичну цінність, що строго вказує на справжнє захворювання. Для порівняння, рентгенограми синуса показали погану чутливість
і специфічність, так що навіть низький рівень опромінення не виправдовує їх використання. Кореляція комп’ютерної томографії з рентгенограмами синуса для верхньощелепного синуситу є обґрунтованою
(78%), але для ґратчастого лабіринту складає лише 52% [212].
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Рис. 15а. Комп'ютерна томографія в коронарної проекції демонструє одностороннє затемнення лівого верхньощелепного синуса і задніх клітин
ґратчастого лабіринту зліва з поширенням процесу
в порожнину носа. На бічній стінці є ділянка гіперостозу, що дозволяє припустити наявність інвертованої папіломи.

Рис. 15б. МРТ в коронарної проекції, що
демонструє церебриформну природу новоутворення, патогномонічного для інвертованої папіломи, разом із запальними змінами і рідиною в верхньощелепної пазусі.
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Характер запалення також є важливим фактором. Основна рентгенологічна
картина при захворюваннях слизової оболонки, ймовірно, пов'язана з сенсибілізацією до інгаляційних алергенів – так звана
ознака «чорного гало» [213]. Рентгенологічна картина, яка загалом визначається
централізовано обмеженими змінами у всіх
навколоносових пазухах, була пов’язана з
алергічним статусом і передбачала атопію
зі специфічністю 90,82%, позитивною про-

гностичної цінністю – 73,53%, позитивним
імовірнісним коефіцієнтом – 2,16 і діагностичним
коефіцієнтом
шансів
(OR)
– 4,59.
При лікуванні пухлин можуть бути
виявлені специфічні діагностичні ознаки,
наприклад ерозія верхньої медіальної крилоподібної пластинки при ювенільній ангіофібромі [214] або ймовірний діагноз і місце виникнення інвертованої папіломи (рис.
15) [194, 215].

Рис. 16а. КТ в коронарній проекції, що демонструє двостороннє затемнення клітин гратчастого лабіринту і ерозією lamina papyracea при поліпозному риносинуситі.

Рис. 16б. МРТ в аксіальній проекції (зріз
Т2), що демонструє наявність поліпозного риносинуситу.

Рис. 17а. КТ в коронарній проекції: тотальне
затемнення всіх пазух з гетерогенністю, що наводить на думку про еозинофільний грибковий риносинусит. Спостерігається розширення клітин
ґратчастого лабіринту з ерозією lamina papyracea і
витончення основи черепа, особливо зліва.

Рис. 17б. КТ в коронарній проекції в тому ж
випадку демонструє гетерогенне затемнення, що
заповнює клиновидні пазухи з ерозією бічної стінки правої клиноподібної пазухи.
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При злоякісних пухлинах, видалених
шляхом краніофаціальної резекції, виявилося можливим оцінити точність як КТ, так і
МРТ в порівнянні з гістологічними даними.
КТ голови і шиї в порівнянні з гістологією
була точною на 85,2%, тоді як МРТ з контрастуванням гадолінієм (DTPA) коректно
передбачила результати гістологічних досліджень в 98,3%; але навіть сьогодні все ще
важко визначити мікроскопічне залучення
орбітального окістя і твердої мозкової оболонки [216].
Зростає значення візуалізації нюхової
цибулини, так як підвищується інтерес до
нюху в цілому і, зокрема, до розуміння ролі
втрати нюху при нейродегенеративних розладах [217, 218].
Результати
В діагностиці та лікуванні більшості
ринологічних станів КТ залишається золотим стандартом. Однак, за винятком неоплазії, ступінь тяжкості захворювання не
обов’язково збігається з прогнозом.
У багатоцентровому проспективному
дослідженні було встановлено, що у пацієнтів, прооперованих з приводу ХПРС (рис.
16 і 17) і ХРС, показник LMS корелював з
рядом параметрів в 1840 КТ-зображень
[219]. Це не дивно, оскільки чим вище бал,
тим вище ступінь поліпозу і тим більше
обсяг операції. Оцінка також корелювала зі
зменшенням симптомів (коефіцієнт = 0,24,
р = 0,02), частотою ускладнень (OR 1,08%;
95% довірчий інтервал (ДІ) 1,06-1,1) і частотою реоперацій (OR 1,03; 95% ДІ 1,0011,06), але показала, що немає кореляції з
балами за опитувальником SNOT-22. Навпаки, недавнє дослідження [220] показало,
що показник LMS перед операцією у 665
пацієнтів з тяжкими формами ХРС значно
корелював з передопераційною тяжкістю
ринологічних симптомів за шкалою SNOT22, і оцінка за шкалою LM була індикатором післяопераційних результатів тестів
QOL.
Проте, здається, що шкала LM вимірює інший аспект в порівнянні з
«суб’єктивними» показниками симптомів,
оскільки вона добре корелює з іншими показниками тяжкості захворювання, характером операції, що пропонується, та її резуль80

татами. Її головна цінність полягає в діагностиці, визначенні ступеню тяжкості захворювання і надання критеріїв включення до
дослідження. Проте, її не можна використовувати в якості міри оцінки результату в
зв’язку з етичними проблемами при посттерапевтичному скануванні з додатковим
опроміненням.
Інші рентгенологічні особливості, такі
як ступінь неоостеогенезу при ХРС, можуть
мати важливу прогностичну цінність [221,
222].
Рекомендації
В більшості сучасних консенсусних
документів [3, 195] КТ є методом вибору
при рентгенологічній оцінці ринологічних
захворювань, зокрема, ХРС. Проте, при гострому риносинуситі діагноз ставиться за
клінічними ознаками, і КТ не рекомендується проводити [191], за виключенням випадків, коли симптоматика не змінюється,
незважаючи на лікування, або, в разі ускладнень, використовується контраст (при відсутності протипоказань) [223]. Проте, недавнє дослідження, проведене в Іспанії, показало, що КТ продовжує застосовуватись в
даному контексті [224].
КТ при ХРС є основним методом, але
зазвичай не рекомендується до тих пір, поки
не стане ясно, що відповідний курс медикаментозної терапії виявився неуспішним або
при відсутності загострень [3, 195]. Перед
хірургічним втручанням обов’язково рекомендується проведення КТ в трьох проекціях, особливо для оцінки дренажу лобової
пазухи. Слід зазначити, що інші дослідження показали, що окрім радіаційного впливу,
раннє проведення КТ-сканування може бути
більш рентабельним в порівнянні з розширеними курсами антибіотиків, що призначаються емпірично [7, 225]. Це є особливо
актуальним у пацієнтів з ринітом або атиповим болем в ділянці обличчя [226-228], і
може бути полегшено наявністю протоколів, спрямованих на зниження дози опромінення, та/або КПКТ.
Комбінація КТ і МРТ зазвичай рекомендується для оцінки стадії пухлинного
процесу з подальшими МРТ-дослідженнями,
які призначені для проведення довгострокового моніторингу [229, 230].
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НАЗАЛЬНІ ПРОБИ
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
МАРКЕРІВ ЗАПАЛЕННЯ
Обґрунтування
Вивчення маркерів запалення та інших
біологічних маркерів в назальному секреті
потенційно може надати діагностичну і терапевтичну інформацію про різні аспекти
синоназального захворювання. В цілому,
найбільш поширеними методами для взяття
проб з порожнини носа є: назальний лаваж,
аспірація, назальні тампони, назальний
браш/зішкріб і біопсія. Найбільш важливий
визначальний фактор, для якого слід використовувати метод, - чи потрібні маркери запалення, назальні клітини для цитології або
культивування, або їх комбінація.
Мета
Отримання відповідних назальних виділень, рідини та/або клітин, що дозволяють
вимірювати відповідні біологічні маркери,
для допомоги в діагностиці, лікуванні та
розумінні патофізіології процесів ринологічного захворювання.
Методи
Виділення з порожнини носа
Найпростіший метод збору назальних
виділень – це просто дати пацієнту висякатися і зібрати слиз безпосередньо в стерильні контейнери або дозволити обстежуваному видути вміст порожнини носа в тканину [118]. Цей метод особливо корисний у
дітей. Найбільшим недоліком є невелика
кількість слизу, отримана цим методом.
Промивання носа (назальний лаваж)
Рідина для лаважу вводиться в порожнину носа на певний час, а потім збирається разом з виділеннями. Це легко виконати і ця процедура добре переноситься.
Використовуються різні методи, які, в основному, відрізняються кількістю використаної рідини для промивання і часом перебування рідини в порожнині носа. Промивна
рідина складається з 0,9% хлориду натрію
(NaCl) температури тіла і закрапується за
допомогою шприца. Важливо проінструктувати пацієнта не ковтати рідину, поки голова закинута. Після закінчення відповідного
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часу очікування голова нахиляється вперед,
і промивна рідина збирається в стерильні
ємності. Зазвичай вводять 2-10 мл NaCl
протягом приблизно 10 секунд [231, 232].
Для полегшення виконання протоколу можна застосувати «Правило 10»: використовуйте шприц на 10 мл щоб ввести 10 мл
NaCl протягом 10 секунд в кожну ніздрю.
Щоб зменшити обсяг рідини, що вводиться
в порожнину носа, до 1-5 мл, можна використовувати назальні спреї з ізо- або помірно гіпертонічним сольовим розчином (0,91,8%) [232].
Описано варіації назального лаважу, в
тому числі введення дитячої трахеостомічної трубки в ніздрю і роздування манжети
після того, як пацієнт нахилиться вперед,
щоб не втратити промивну рідину і краще
стандартизувати її обсяги [233]. Недоліком
техніки назального лаважу є те, що шляхом
закапування NaCl стимулюється слизова
оболонка, що може вплинути на результати.
Назальне відсмоктування (аспірація)
Пристрої для відсмоктування з порожнини носа стерильні і містять резервуар, в
якому можуть збиратися виділення з порожнини носа (рис. 18). Для подальшої обробки важливо зважити резервуар перед застосуванням, щоб мінімалізувати похибку у
вазі. Точну вагу зразка можна визначити
пізніше. Слиз може бути аспірований і безпосередньо заморожений при температурі
від -80 до -90° C перед подальшою обробкою, або певну кількість фосфатносольового буфера (PBS) або аналогічних
агентів може бути застосоване одразу після
відсмоктування і перед заморожуванням.

Рис. 18. Стандартний назальний аспіратор
(відсмоктувач) с контейнером для слизу.
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Перевагою цього методу може бути
припинення хімічної активності, такої як
протеоліз в слизу [234]. Цей метод добре
переноситься і має перевагу мінімальної
стимуляції та/або травми слизової оболонки. Крім того, крім того, цей метод дозволяє
брати матеріал з певних ділянок порожнини
носа під ендоскопічним контролем, наприклад, з середнього носового ходу або нюхової щілини [235].
Назальні тампони
Назальні тампони в безлічі комерційно
доступних форм можуть використовуватися,
для вбирання носових виділень. Вкладиші
можуть бути розміщені в конкретних ділянках порожнини носа, з яких необхідно отримати виділення (наприклад, нижній або середній носовий хід). Вони повинні бути зважені до та після введення в порожнину носа
для вимірювання кількості абсорбованих
виділень. Вкладиші залишають в порожнині
носа на 5 хв. і потім поміщають в конічну
колбу, промивають в NaCl і механічно віджимають (наприклад, за допомогою шприца), потім знову промивають і центрифугують при 1500 g протягом 10 хв. при 4° C,
щоб отримати весь обсяг секрету [236]. Перевага цього методу – чітке розмежування
ділянок в порівнянні з методами лаважу.
Однак до недоліків відноситься дискомфорт пацієнта, подразнення слизової
оболонки і те, що виділення з порожнини
носа можуть зберігатися у вкладиші, незважаючи на ретельне здавлювання і промивання. Окрім того, якщо початково рівень
носової секреції низький, то буде зібрано
обмежену кількість матеріалу (наприклад, в
контрольній групі).
Інший метод – використання сітчастих пінополіуретанових тампонів (60 і 110
пор на дюйм (PPI)), які, можливо, поглинають виділення краще, ніж стандартні тампони, з меншою стимуляцією слизової оболонки [237].
Назальний браш
(«очищення порожнини носа»)
Очищення порожнини носа може бути
виконано м’якою стерильною щіточкою в
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середньому або нижньому носових ходах за
допомогою легких кругових рухів (рис. 19).
Потім щіточки занурюють в пробірки, що
містять відповідне живильне середовище, в
залежності від подальшої обробки. Пробірки
струшують протягом 5 хв. і щітки періодично обережно розтирають щипцями, щоб видалити зразок з волосків щітки. Потім пробірку центрифугують при 400 g протягом 10
хв. Залежно від подальших експериментів
слиз, що плаває на поверхні, може бути видалений або використаний для подальшого
аналізу [238]. При застосуванні цього методу
можуть бути легко виконані цитологічні дослідження. Перевага методу полягає в тому,
що він дає можливість отримувати як слиз,
так і достатню кількість клітин для клітинної
культури. Недоліком є дискомфорт для пацієнта, а також травма слизової оболонки, що
може забруднити зразок кров’ю.

Рис. 19. Стандартні щіточки, що використовуються для відбору проб клітин зі слизової оболонки порожнини носа.

Зішкріб з порожнини носа також може
бути використаний для проведення цитологічних досліджень, але, ймовірно, дає менше клітин для клітинної культури. Показано, що зішкріб з порожнини носа надійніший, ніж мазок [239].
Назальна біопсія
Ніс є найбільш доступною частиною
дихальних шляхів і, отже, безцінним джерелом респіраторної тканини. Біопсія інтраназальної тканини може допомогти в дослідженні та діагностиці місцевих або системних ринологічних захворювань. Назальна
біопсія може бути виконана амбулаторно під
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місцевою анестезією або в операційній. Вибір залежить від ряду факторів, включаючи
причину проведення біопсії і розмір необхідної біопсії.
У дослідницьких цілях біопсія повинна виконуватися легко, безболісно і з мінімальною частотою ускладнень. Для клінічної діагностики потреба в достатньому обсязі матеріалу має бути збалансована з навантаженням на пацієнта. Важливо, щоб
матеріал, отриманий при біопсії, не був розчавлений. Цього можна досягти за допомогою спеціальних щипців Фоккенс (рис. 20)
[240] або звичайних фенестрованих щипців
[241], або ж ножицями в умовах операційної
[242].

Рис. 20. Щипці Фоккенс для біопсії з порожнини носа.

Невелику кількість матеріалу при
проведенні біопсії для дослідницьких цілей
може бути взято з нижньої носової раковини після проведення місцевої анестезії. Ми
поміщаємо вату з 50-100 мг кокаїну і трьома
краплями адреналіну (1:1000) під нижню
носову раковину, не торкаючись області, з
якої береться зразок біопсії. Також була
описана методика з закладанням вати з 50
мг кокаїну на дно порожнини носа між носовою перегородкою і нижньою носовою
раковиною [241]. У дослідженнях, коли
необхідно проводити повторні біопсії, важливо, щоб процедура була безболісною і не
викликала кровотеч. Цього важко досягти за
допомогою менш сильних місцевих анестетиків, таких як лідокаїн.
Для світлової мікроскопії зразки біопсії можуть бути розміщені в желатиновій
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капсулі Tissue-Tek II OCT і негайно заморожені. Ґрунтуючись на графіку підсумовування середнього значення, було визначено мінімальну кількість секцій (2), необхідну для
забезпечення достатньої кількості полів і
прийнятної точності в 5% [243].
В цілому клітини можуть бути досліджені більш надійно при біопсії, ніж при
браш (чищення носа) або мазках [244]. Це
може бути особливо важливим, коли запальна реакція не завжди очевидна, як при неалергічних ринітах [245]. Було показано, що
біопсію можна безпечно взяти зі слизової
оболонки, і це не вплине на функції носа або
нюх [246].
Рекомендації
Забір проб з порожнини носа можна
проводити, коли необхідно визначити специфічні запальні або інших біологічні маркери, але в даний час цей метод залишається переважно інструментом дослідження.
Методики, що використовуються, залежать
від типу проби, що необхідно отримати
(слиз, слизова оболонка, клітини) і маркера,
який необхідно вивчити.
ОБ’ЄКТИВНІ ПОКАЗНИКИ
НОСОВОГО ПОТОКУ ПОВІТРЯ
І ПРОХІДНОСТІ
Обґрунтування
Носова обструкція є поширеною скаргою при багатьох назальних захворюваннях
і впливає на якість життя [247], тому її
об’єктивне вимірювання є дуже важливим
[248, 249]. Багатьма авторами показано, що
кореляція між суб’єктивним відчуттям закладеності носа і його об’єктивними показниками низька або відсутня [250-252]. Однак інші повідомили про наявність кореляції як у дорослих [253-259], так і у дітей
[260]. В нижніх дихальних шляхах симптоми оцінюються і контролюються за допомогою функціональних тестів легень [261].
Аналогічним чином оцінка носової обструкції за допомогою об’єктивних методів повинна стати частиною рутинного клінічного
тестування [262, 263].
Об’єктивні вимірювання, такі як визначення піку носового потоку повітря на
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вдиху (PNIF), риноманометрія (RM) і акустична ринометрія (AR), оцінюють різні аспекти назальної обструкції і надають додаткову інформацію [264]. Риноманометрія і
акустична ринометрія є методами, які найбільш часто використовуються, і їх результати добре корелюють між собою [254, 265267]. PNIF показав помірну або сильну кореляцію як з результатами AR, так і RM
[268]. Van Spronsen і співавтори запропонували систему GRADE (Grading Recommendations Assessment, Development and Evaluation / Градація оціночних рекомендацій,
Розробка і оцінка) для оцінки результатів
досліджень із застосуванням різних методів,
які використовуються для оцінки закладеності носа, і прийшли до висновку, що RM і
PNIF є корисними для оцінки наявності і
ступеню обструкції [269]. В цьому розділі ці
методи будуть проаналізовані та обговорені
детально.

рема, максимальною швидкістю видиху
(PEFR) [274, 275]. Нормативні показники
PNIF доступні для дорослих і дітей [270,
273, 276-279] (табл. 5). Для дорослих також
доступні і односторонні нормативні показники PNIF [280].
З огляду на портативність пристрою і
простоту виконання, PNIF може з легкістю
використовуватись пацієнтом на робочому
місці для оцінки впливу навколишнього
середовища на носовий потік повітря [281],
а також вдома – для вивчення повсякденного впливу лікування на зміни носового потоку повітря [282, 283]. Результати PNIF
мають добру відтворюваність [284, 285]
(коефіцієнт кореляції становить до 92%)
[286].

Мета
Забезпечити об’єктивні вимірювання
носового повітряного потоку і прохідності,
щоб допомогти в діагностиці та оцінці закладеності носа, а також контролювати реакцію на лікування, як медикаментозне, так і
хірургічне.
Піковий носовий інспіраторний
потік (PNIF)
PNIF – недорогий, швидкий, портативний і простий метод, який не вимагає
комп’ютера для аналізу даних. Для вивчення PNIF використовують лицьову маску з
повітронепроникним ущільненням над носом і ротом, прикріплену до монітора пікової витрати (рис. 21). Пацієнт, сидячи прямо, робить повний видих, потім утримує
маску на місці і робить вдих через ніс як
можна сильніше і швидше, тримаючи рот
закритим [264]. Зазвичай фіксують 3 задовільних максимальних вдихи, і найбільше з
отриманих значень приймається за значення
PNIF [270]. Значення PNIF сильно зменшується з віком [270-273], у чоловіків цей показник вище, ніж у жінок, він також збільшується зі збільшенням росту, хоча і з великою варіабельністю [270]. Цю мінливість,
можливо, частково можна пояснити кореляцією між PNIF і легеневою функцією, зок84

PNIF.

Рис. 21. Молодий пацієнт, який виконує

Незважаючи на можливість колапсу
носового клапана при високих швидкостях
потоку повітря [287] і необхідності приділяти увагу області носового клапана, особливо при проведенні односторонніх вимірів
[288, 289], метод пікового носового інспіраторного потоку використовувався для вивчення колапсу носового клапана [290] і
оцінки ефекту розширення носа [291-295], а
також при операціях з приводу недостатності носового клапана [296, 297].
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Таблиця 5
Значення для пікового назального інспіраторного потоку (PNIF) [279, 281]
та передньої активної риноманометрії (AAR) в нормі [308]
PNIF
Максимальний назальний
інспіраторний потік

AAR
Носовий опір при 150 Па

Нормальні значення для
дорослих чоловіків (європейці)

143±48,6 л/хв.

0,24 Па/см3/с (95% CI 0,09-0,39)

Нормальні значення для
дорослих жінок (європейки)

121,9±36 л/ хв.

0,26 Па/см3/с (95% CI 0,08-0,44)

80±25 л/ хв.

0,24 Па/см3/с (95% CI 0,11-0,37)
(після застосування
деконгестантів)

Показники

Нормальні значення для дітей
(8 років)

Риноманометрія (RM)
Риноманометрія – це одночасне вимірювання потоку повітря в порожнині носа і
градієнта тиску, необхідного для досягнення того потоку, за яким потім можна розрахувати опір носових дихальних шляхів
(NAR) [298]. RM може бути передньою або
задньою, активною або пасивною. При передній активній риноманометрії (AAR),
методі RM, який найбільш часто використовується [299], маска прикріплюється до
пристрою, який вимірює трансназальний
тиск і потік і взаємодіє з комп’ютером.

Рис. 22. Пацієнт, який виконує передню активну риноманометрію.
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Датчик тиску поміщається в одну ніздрю з повним ущільненням, створеним
шляхом «приклеювання» ніздрі (рис. 22)
[299]. NAR – це відношення тиску до потоку, яке виражається в Па/см3/с [300, 301].
Забезпечується одночасне відображення кривої тиск-потік. Чим більше обструкція дихальних шляхів, тим більшим є
тиск, необхідний для створення певного
потоку. Міжнародний комітет зі стандартів
риноманометрії раніше описав розрахунок
NAR при фіксованому градієнті тиску
150 Па (P150) при класичній AAR [298]. У
більш пізніх узгоджених рекомендаціях
пропонується використовувати чотирьохфазна риноманометрію (4PR), де NAR розраховується з використанням сотень опорів,
що безперервно реєструються протягом
усього дихального циклу [299, 302].
При чотирьохфазній риноманометрії
розраховуються такі параметри: 1) опір вершини (VR), який визначається як опір,
виміряний в найвищій точці кривої потоку
при спокійному диханні, і його логарифмічне значення (LVR); 2) ефективний опір
всього дихання (Reff); і 3) ефективний опір
під час вдиху (ReffIn) і видиху (ReffEx) і їх
логарифмічні значення (LReff, LReffIn и
LReffEx). Встановлено, що величина VR
найкраще корелює з показником закладеності носа [303]. Незважаючи на відмінності в
методах вимірювання, 4PR і AAR не показали істотних відмінностей в результатах
[304]. Необхідні додаткові дослідження, які
порівнюють ці методи. Риноманометрія
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може проводитися у дітей; показник NAR
зменшується з віком і його значення нижче
у дівчаток [305]. Довідкові значення доступні для дітей і дорослих (табл. 5) [260, 306,
307]. Також представлені і нормативні значення 4PR [308, 309].
Акустична ринометрія (AR)
AR призначена для дослідження геометрії порожнини носа. Вона використовує
акустичне відображення звукової хвилі, яка
проходить уздовж порожнини носа, щоб
виміряти області і обсяги в різних точках
порожнини носа. Jackson і співавтори розробили основи AR в 1977 р. (рис. 23) [310].
Розмір і структура відбитих звукових хвиль
надають інформацію про структуру і розміри порожнини носа, причому тимчасова
затримка відображень корелює з відстанню
від ніздрі. Перетворення цих вимірювань в
об’єм і площу вимагає математичних розрахунків і теоретичних припущень і виконується комп’ютером, підключеним до записуючого пристрою.
Пацієнт сидить в вертикальному положенні, очищає порожнину носа і поміщає
наконечник в ніздрю з повітрянепроникним
ущільненням (рис. 24). Приміщення повинно бути стандартизованим з точки зору температури і вологості. Мовчання під час
вимірювання має важливе значення. Вимірювання проводяться при затримці дихання.
Носові наконечники повинні бути одноразовими або оброблятися з дотриманням
відповідних гігієнічних заходів безпеки,
щоб уникнути передачі інфекційних захворювань [311].

Рис. 23. Устаткування для проведення акустичної ринометрії.
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Рис. 24. Насадка для акустичної ринометрії
підходить до ніздрі, забезпечуючи герметичне
ущільнення.

AR була стандартизована в 2005 р.
Комітетом зі Стандартизації об’єктивної
оцінки назальних дихальних шляхів Європейського ринологічного товариства [312].
Відстань від ніздрі розраховується за часом
проходження падаючої і відбитої звукових
хвиль.
Отримані параметри включають обсяг
порожнини носа і мінімальну площу поперечного перерізу (MCA) носового клапана і
переднього кінця нижньої носової раковини.
На графіку AR видно дві «виїмки» (зубця),
що представляють певні області в порожнині
носа (рис. 25). Зазвичай вважається, що перший зубець, або I-зубець, визначає носовий
клапан. Оскільки він не має точної анатомічної кореляції, він строго приймається як міра
AR. Відсутність слизової оболонки в цій
точці порожнини носа означає, що на цю
зону виключається вплив вазоконстрикторів
[313]. Другий зубець, або С-зубець, розташований в середньому на відстані 1,83 см від
ніздрі, з середньою площею поперечного
перерізу 0,56 см2, в зоні порожнини носа, яка
не схильна до впливу вазоконстрикторів і
анатомічно корелює з нижньою носовою
раковиною. У здорових представників європейської раси MCA відповідає другому ступеню і є показником AR, який має найбільшу
клінічну цінність; значення MCA менше
0,4 см2 корелює зі ступенем закладеності
носа [314]. Значення об’єму можуть бути
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отримані в носових ходах на різних відстанях від ніздрі; об’єм від 2 см до 5 см є найбільш чутливим показником для виявлення
змін в носових дихальних шляхах при набряку слизової оболонки порожнини носа
[315].

Рис. 25. Акустична ринометрія правої і лівої
половин носа, до (червона лінія) і після (синя лінія) застосування деконгестантів, видно I-зубець
(носовий клапан) і C-зубець (передній край нижньої носової раковини).

Важко дати визначення «нормальної»
порожнини носа. Безліч змінних повинні
бути прийняті до уваги в контексті росту і
розвитку середнього розміру лицевого черепа, а також аспектів, пов’язаних з етнічними/расовими особливостями, віком, вагою, а також методами, що застосовуються.
Застосування окремо анатомічного лівого і
правого носових адаптерів, ймовірно, забезпечує кращі результати, ніж вимірювання,
отримані за допомогою загального адаптера
для обох сторін. Основним джерелом помилок при застосуванні цього методу є неправильне розташування і нахил звукової трубки [249].
Перфорація носової перетинки впливає на результати акустичної рінометрії.
Mishima і співавтори вивчали цей ефект до
і після закриття перфорації тонкими бавовняними латками [316]. Автори повідомили
про зниження величини MCA після закриття перфорації. У порівнянні з комп’ютерною томографією було показано, що показники AR точно відображають геометрію
об’єму порожнини носа у пацієнтів з назаОториноларингологія, №1-2 (3), 2020

льним поліпозом, з найкращою оцінкою в
передній частині порожнини носа [317].
Застосування
Всі три тести можна використовувати
для об’єктивної оцінки закладеності носа,
пов’язаної з ХРС [301, 317-323] і алергічним ринітом [323-331]. Тестування до і після використання деконгестантів може розрізнити закладеність носа, викликану набряком м’яких тканин або структурну деформацію [249, 332, 333] (табл. 6). Це може
бути корисно при виборі відповідних хірургічних процедур [314, 334], а також при
оцінці результатів ринологічних операцій
[288, 289, 334-341].
Пацієнти, у яких є об’єктивні ознаки
закладеності носа, після ринологічних операцій відчувають себе значно краще, ніж
пацієнти без наявності цих симптомів [314,
342].
Ці тести також можуть бути використані для вивчення назального циклу [343,
344] і гормональних впливів на слизову
оболонку порожнини носа [345, 346], а також при проведенні назальних провокаційних тестів [328, 347-351]. Повідомляється,
що під час проведення назальних провокаційних тестів краще використовувати AR,
ніж AAR, оскільки при застосуванні цього
методу можна виміряти MCA і обсяг носових ходів швидко, безпосередньо і з високою чутливістю і специфічністю. Назальна
провокаційна проба вважається позитивною, якщо MCA та/або назальний об’єм з 25 см зменшуються як мінімум на 25-30%
[352-354].
Рекомендації
Об’єктивне тестування може виявити
тих пацієнтів, у яких обмеження повітряного потоку відповідає обструктивним симптомів, і тих, у кого його немає. PNIF, RM і
AR є найбільш вивченими методами. Незважаючи на оцінку різних аспектів носових
дихальних шляхів, було показано, що вони
приблизно корелюють один з одним і можуть використовуватись окремо або в поєднанні для надання об’єктивної інформації
про функції носа. Вибір певного методу
залежить від конкретної ситуації.
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Таблиця 6
Переваги та недоліки різних методів об’єктивного вимірювання повітряних потоків
Тест

Піковий назальний
інспіраторний потік
(PNIF)

Переваги
Простота виконання;
Не потрібна участь медичного
персоналу, пацієнт може виконувати
дослідження самостійно;
Може бути використаний у дітей;
Хороша кореляція з суб’єктивною
закладеністю носа;
Низька вартість;
Портативність;
Відтворюваність.

Риноманометрія
(RМ)

Мінімальна участь пацієнта;
Може бути використаний у дітей;
Одностороння інформація;
Відтворюваний метод.

Акустична
ринометрія (AR)

Легко використовувати;
Мінімальна участь пацієнта;
Може бути використаний у дітей;
Одностороння інформація;
Відтворюваний метод.

НАЗАЛЬНИЙ ОКСИД АЗОТУ
Обґрунтування
Оксид азоту (NO) – це безбарвний газ
без запаху, який присутній в повітрі, що
видихається через рот або ніс. NO продукується з аргініну і кисню синтазою оксиду
азоту (NOS). Існують конституційно експресовані нейрональні і ендотеліальні форми, а також індукована форма iNOS, яка,
мабуть, активується в дихальних шляхах у
відповідь на прозапальні сигнали. NO став
відомим завдяки своїй ролі в розширенні
судин, а потім і як медіатор запалення [355].
Роль NO в дихальних шляхах складна, і,
ймовірно, включає в себе: антибактеріальні
ефекти, прозапальні ефекти і регуляцію
кровотоку і частоти серцевих скорочень.
Рівні NO (eNO) в повітрі, що видихається,
підвищуються при еозинофільній астмі, і
вимірювання цього показника стало станда88

Недоліки

Потрібна участь пацієнта;
Порушується функція легень;
Неможливо виконати при повному колапсі
носового клапана на вдиху.

Необхідна участь медичного персоналу;
Залежить від носового циклу;
Слабка кореляція з суб’єктивною
закладеністю носа;
Неможливо виконати при повній обструкції;
Не підходить для моніторингу в домашніх
умовах;
Відносно дороге обладнання.
Нефізіологічне вимірювання;
Потрібна участь медичного персоналу;
Залежить від носового циклу;
Слабка кореляція з суб’єктивною
закладеністю носа;
Неможливо виконати при перфорації
носової перетинки;
Не підходить для моніторингу в домашніх
умовах;
Відносно дороге обладнання.

ртизованим, але ще не широко поширеним
інструментом в діагностиці і при лікуванні
астми [356]. Цей метод може потенційно
забезпечити швидке і недороге об’єктивне
вимірювання ступеню запалення нижніх
дихальних шляхів. Велика частина NO продукується в пазухах, набагато менше – в
слизовій оболонці порожнини носа і в нижніх дихальних шляхах [355].
Мета
Вимірювання назального NO (nNO) є
корисним інструментом для дослідницьких
цілей, а також для скринінгу первинної циліарної дискінезії (PCD). Рівень nNO може
бути нормальним, підвищеним або зниженим при різних захворюваннях; тому його
вимірювання може бути корисним інструментом в діагностиці і веденні пацієнтів з
ХРС, поліпозним риносинуситом і муковісцидозом, а також при діагностиці первинної
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циліарної дискінезії. Вимірювання NO бронхів і носа може допомогти в комбінованому лікуванні захворювань верхніх і нижніх
дихальних шляхів.
Назальний оксид азоту
Високі рівні NO продукуються конституційно в навколоносових пазухах у
здорових осіб за допомогою кальційнезалежної NOS [355]. Крім того, NO також
утворюється в слизовій оболонці дихальних
шляхів за допомогою iNOS у відповідь на
запалення. NO і його метаболіти токсичні
для мікроорганізмів і, ймовірно, є частиною
вродженого захисного механізму дихальних
шляхів. NO також може стимулювати частоту мерехтіння війок епітелію і регулювати
тонус назальних судин.
Методи
Як і у випадку з eNO, nNO також можна виміряти з допомогою хемілюмінесценції, використовуючи неінвазивні методи,
що забезпечують миттєві результати. Кілька
різних методів були використані для забезпечення відбору проб тільки з верхніх дихальних шляхів, включаючи затримку дихання і дихання всупереч опору. Керівництва з
цих методів були опубліковані раніше [357359].
Діагностична точність
nNO може бути виміряний в будьякий половині носа і не показує добових
змін. Вимірювання є швидким, відтвореним,
здійсненним і найбільш прийнятним при
аспираційному потоці 700 мл/хв при затримці дихання протягом 10 с [360]. У здорових осіб контрольні значення nNO зазвичай
перевищують 300 ppb [363]. При алергічному риніті рівень nNO підвищений в порівнянні з результатами у здорових пацієнтів і
його значення корелює з тяжкістю запалення [364]. Повідомляється, що при неалергічних ринітах рівень nNO співставний зі
значеннями здорових осіб [364]. Вимірюванню nNO у пацієнтів з хронічним риносинуситом з поліпами/без поліпів перешкоджають протилежні ефекти – підвищений
рівень nNO, викликаний запаленням, і знижений рівень nNO в зв’язку з обструкцією
співусть синусів [355].
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Діагностичне використання nNO
Первинна циліарна дискінезія (PCD) –
це рідкісне захворювання, що викликає
хронічне отосінопульмональне захворювання, яке зазвичай діагностується шляхом
оцінки ультраструктури респіраторних війок та/або генетичного тестування (див.
Розділ «Дослідження мукоциліарного кліренсу»). Назальний NO є чутливим і специфічним тестом на виявлення PCD з високою
клінічною підозрою на захворювання (як
правило, використовується в віці старше
п’яти років). Вивчення nNO з використанням маневрів закриття піднебіння має діагностичну точність, аналогічну застосуванню електронної мікроскопії та/ або генетичного тестування на PCD, за умови що виключено муковісцидоз [365]. Значення nNO
нижче 77 (ppb, частин на мільярд) наводять
на думку про PCD, але іноді зустрічаються і
більш високі значення (рис. 26) [363].

Рис. 26. Рівень nNO в діагностиці захворювань дихальних шляхів (в ppb, частин на мільярд).

При муковісцидозі nNO також зазвичай має низькі значення (70-300 ppb), а наявність назальних поліпів пов’язана зі значно
більш низькими рівнями nNO, ніж у пацієн89

тів з муковісцидозом без назального поліпозу [366]. Значення nNO у пацієнтів з алергічним ринітом, ХРС з поліпами/без поліпів,
астмою і хронічними обструктивними захворюваннями легень можуть перебувати в
нормальному діапазоні або бути підвищеними [361, 367], але при обструкції співусть
синусів значення nNO також може зменшуватися. З цієї причини вимірювання nNO не
надто корисні у цих груп пацієнтів. Після
ендоскопічних операцій з приводу поліпозного риносинуситу рівні nNO значно збільшуються, але зазвичай не досягають нормальних значень [366, 368, 369].

ня верхніх дихальних шляхів. Нормальний
мукоциліарний транспорт (МСТ) має важливе значення для підтримки навколоносових синусів в здоровому стані. При інфекціях або вродженій дисфункції війок, як при
PCD, MCT неадекватний або відсутній. При
PCD недостатній МСТ може призвести до
хронічного риносинуситу і бронхоектазії.
Мукостаз, гіпоксія, токсичні продукти життєдіяльності мікроорганізмів та медіатори
запалення при ХРС можуть викликати вторинні зміни війок, тобто вторинну циліарну
дискінезію (SCD), з подальшим неадекватним МСТ.

Рекомендації
Визначення nNO є чутливим і специфічним тестом для діагностики первинної
циліарної дискінезії у певної групи пацієнтів (як правило, старше п’яти років) з високим ступенем клінічної підозри на це захворювання. У меншій мірі це також може
бути корисним доповненням в діагностиці
муковісцидозу. Хоча цей тест зазвичай не
використовується як спеціальний діагностичний інструмент при алергічному риніті і
ХРС, він може бути використаний для моніторингу результатів лікування цих захворювань.

Мета
Об’єктивна оцінка мукоциліарного
кліренсу верхніх дихальних шляхів з метою
кількісної оцінки циліарної функції епітелію верхніх дихальних шляхів.

МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ
МУКОЦИЛІАРНОГО КЛІРЕНСА
Обґрунтування
У дітей з тривалим анамнезом неконтрольованого ХРС з двосторонньою передньою ринореєю і секреторним середнім
отитом слід розглянути можливість оцінки
системи мукоциліарного кліренсу для виключення або діагностики первинної циліарної дискінезії (PCD) [370, 371]. Завдяки
скоординованому руху війок, які вистилають дихальний епітелій, відбувається переміщення шару слизу із захопленими при
вдосі частинками з порожнини носа у напрямку до глотки. В фізіологічних умовах
близько 10 мл слизу щодня транспортується
з порожнини носоглотки у напрямку до гортаноглотки, в кінцевому підсумку слиз ковтається, таким чином відбувається очищен90

Методики
Час мукоциліарного кліренсу
Механізм мукоциліарного транспорту
забезпечує кліренс захоплених частинок в
слизу, що вистилає слизову оболонку порожнини носа, у напрямку до гортаноглотки.
Для оцінки мукоциліарного транспорту у
пацієнтів використовується декілька речовин, що не абсорбуються. Сахаринова проба
оцінює час, необхідний для виникнення
відчуття солодкого смаку після розміщення
1-2 мм частинки сахарину на слизовій оболонці нижньої носової раковини, на відстані
1 см від переднього кінця. Пацієнт повинен
сидіти тихо, нахиливши голову вперед і не
нюхати, не кашляти, не чхати, не пити і не
приймати їжу під час дослідження. Як альтернативу можна використовувати барвник,
наприклад, метиленовий синій, і проконтролювати час, необхідний для транспортування барвника з слизової оболонки передньої третини порожнини носа в напрямку до
глотки. Також використовуються і інші речовини, в тому числі оксид заліза, мічений
технецієм-99m. Час мукоциліарного кліренсу (MCC) в нормі становить <15 хвилин і
має становити менше однієї години.
Оскільки час мукоциліарного кліренсу може бути виміряний тільки у пацієнтів
з вентильованими носовими пазухами і при
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відсутності серйозних захворювань слизової оболонки порожнини носа, він має обмежену діагностичну цінність у деяких
пацієнтів. Це дослідження також має низьку чутливість і специфічність і вимагає
значних витрат часу. В контексті клінічної
значущості цього методу недавно було
продемонстровано, що назальний лаваж,
зазвичай рекомендований для лікування
багатьох синоназальних станів, скорочує
час MCC [372].
Електронна мікроскопія
Збір епітеліальних клітин здійснюється шляхом проведення зішкріба з нижніх і
середніх носових раковин за допомогою
стерильної цитологічної щітки (див. Розділ
«назальні проби»). Ці епітеліальні клітини
можна використовувати для структурного
дослідження війок за допомогою електронної мікроскопії (EM) або для вимірювання
частоти мерехтіння війок (CBF) in vitro.
При первинній та вторинній дисфункції війок можуть спостерігатися деякі аномалії в ультраструктурі війок, включаючи
повну або часткову відсутність плечей динеїна, аберантну організацію плечей динеїна та/або їх дезорієнтацію.
Первинна циліарна дискінезія пов’язана з вищезгаданими аномаліями, але й при
вторинній циліарній дискінезії також можуть спостерігатися такі структурні зміни.
Отже, оцінка за допомогою електронної
мікроскопії зібраних епітеліальних клітин
може допомогти в діагностиці первинної
циліарної дискінезії, але ця методика не є на
100% чутливою або специфічною.
Вимірювання частоти мерехтіння
війок
Зібрані епітеліальні клітини можна
оцінити за частотою биття війок (CBF) і
детально проаналізувати форму хвиль за
допомогою цифрового високошвидкісного
відеозображення. Оцінка CBF, а також оцінка скоординованого руху війок можуть
бути виконані за допомогою комп’ютерних
програм з використанням швидкого перетворення Фур’є. Нормальні значення CBF
варіюють в залежності від методик, що використовуються, віку пацієнта та умов культивування миготливого епітелію. ДемонОториноларингологія, №1-2 (3), 2020

страція нормального CBF і структури биття
війок виключає діагноз PCD. Нещодавно
повідомлялося про нову методику кількісного визначення CBF з використанням фазово-контрастних мікроскопічних зображень, які оцінюють рух війок за допомогою
алгоритму оптичного потоку [373]. Індекс
рухливості війок може розрізняти здорові і
інфіковані епітеліальні культури [374].
Циліогенез in vitro
Оцінка циліогенезу in vitro вважається
золотим стандартом для діагностики PCD,
дозволяючи диференціювати первинну і
вторинну циліарну дискінезію [375]. Береться біопсія слизової оболонки порожнини носа, епітеліальні клітини піддаються
дисоціації ферментативним розщепленням і
інкубуються протягом 6-8 тижнів, поки на
апікальній стороні епітеліальних клітин не
з’являться війки. Нові війки можуть бути
оцінені за їх електронно-мікроскопічною
структурою і координованістю рухів. У пацієнтів з PCD циліогенез не відбувається,
тоді як у пацієнтів з дисфункцією війок внаслідок інфекції/запалення в результаті циліогенезу розвиваються війки, що нормально
функціонують.
Рекомендації
Немає ідеального тесту для діагностики первинної циліарної дискінезії для
рутинного використання [376]. У випадках
підозри на наявність вродженої PCD у пацієнта з наявністю супутнього ХРС, сімейного анамнезу PCD та/або пов’язаних з ним
ознак синдрому Картагенера (situs inversus
і безпліддя), слід розглянути проведення
діагностики циліарної функції шляхом оцінки вимірювання частоти мерехтіння війок, застосування електронної мікроскопії
та/або оцінки стану війок після циліогенезу
in vitro. Оскільки ці методи недоступні в
звичайній практиці отоларинголога, слід
покладатися на вимірювання рівнів nNO у
випадках підозри на PCD; низькі рівні nNO
пов’язані з PCD і тому є чудовим засобом
скринінгу (див. розділ «Назальний оксид
азоту»). Крім того, рекомендується проводити скринінг генетичних мутацій, які, як
відомо, пов’язані з PCD, а також генетичне
консультування [378].
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