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European Position Paper on Rhinosinusitis  
and Nasal Polyps 2020 
 
 
 
Шановні колеги! 
 
Ми пропонуємо Вашій увазі переклад одного з підрозділів EPOS2020, присвяченого 

хірургічному лікуванню пацієнтів з хронічним риносинуситом – як з назальним поліпозом, 
так і без нього. 

Європейський позиційний документ щодо риносинуситу і назального поліпозу 2020 
року – це оновлена версія аналогічних позиційних документів, що базуються на фактичних 
даних, опублікованих в 2005, 2007 і 2012 роках. 

Основна мета керівництва EPOS 2020 року – надати переглянуті, актуальні і чіткі ре-
комендації, засновані на фактах, а також комплексні шляхи надання допомоги при гострому 
і хронічному риносинуситі. 

EPOS2020 надає оновлену інформацію про опубліковану літературу та дослідження, 
проведені за вісім років з моменту публікації позиційного документу EPOS2012, і охоплює 
області, які раніше не були так широко представлені в EPOS2012, такі як хронічний риноси-
нусит у дітей і хірургія навколоносових пазух.  

У документі представлені пропозиції для майбутніх досліджень в цій області і оновле-
не керівництво по визначенню і оцінці результатів досліджень в різних умовах. 

Приємно, що в списку консультантів, які брали участь в розробці європейського доку-
менту в 2020 році, є і два учасники з України. 

 
 
З повагою, 
Д.І. Заболотний 
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6. Лікування хронічного риносинуситу у дорослих 
 

Скорочення 
ACR   – Американський коледж радіології 
CCCRC  – Науково-клінічний центр дослідження хемосенсорних реакцій штату Коннектикут 
CRS   – хронічний риносинусит 
CSS   – опитувальник щодо перебігу хронічного синуситу 
DBPCT   – подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження 
ESS   – ендоскопічна хірургія навколоносових пазух 
FESS   – функціональна ендоскопічна хірургія навколоносових пазух 
LK   – шкала Лунд-Кеннеді 
LM   – шкала Лунд-Маккей 
LKES   – оцінка ендоскопії за шкалою Лунд-Кеннеді 
MD   – середня різниця 
MFNS   – назальний спрей мометазону фуроат 
MCID   – мінімальна клінічно важлива різниця 
МІSТ   – малоінвазивна синусова техніка 
MLKS   – модифікована шкала Лунд-Кеннеді 
NPS   – шкала оцінки назальних поліпів 
RAND/UCLA  – метод відповідності RAND/UCLA  
SBPCRCT  – просте сліпе плацебо-контрольоване дослідження 
SMD   – cтандартна середня різниця 
SNOT-22  – Опитувальник результатів лікування синоназальних захворювань  

  (Sinonasal Outcome Test) 
UPSIT   – тест на визначення запахів Університету Пенсільванії 
ВАШ   – візуальна аналогова шкала 
КТ   – комп’ютерна томографія 
МРТ   – магнітно-резонансна томографія 
НП   – назальний поліп 
НПЗЗ   – нестероїдні протизапальні засоби 
ОМК   – остіомеатальний комплекс 
ПСПКД  – подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження 
РКД   – рандомізовані клінічні дослідження 
ХРС   – хронічний риносинусит 
ЯЖ   – якість життя 
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6.2. Хірургічне лікування 
6.2.1. Первинна ендоскопічна хірургія 
6.2.1.1. Передопераційне сканування 

КТ – чи важливий термін сканування  
до операції? 

На сьогоднішній день попередні іте-
рації EPOS та інші керівні принципи не пе-
редбачали чітких вказівок щодо cтроків 
проведення КТ, хоча нинішні критерії від-
повідності Американського коледжу радіо-
логії (ACR) описують КТ-сканування без 
контрасту як спосіб діагностики CRS [3]. 
КТ, можливо, вже не проводиться як части-
на діагностики для пацієнтів із CRS; в тому 
випадку, коли ендоскопічні дані підтвер-
джують діагноз, КТ може бути зарезервова-
но до моменту запланованого хірургічне 
втручання, якщо тільки раніше не виникне 
занепокоєння з приводу будь-яких незвич-
них ознак, таких як мукоцеле [375]. 

 
Перед операцією КТ є обов’язковим  

для підтвердження наявності та об’єму  
патологічного процесу 

 
Перед операцією сканування є 

обов’язковим для підтвердження наявності 
та об’єму патологічного процесу, а також 
для виявлення будь-яких анатомічних особ-
ливостей, які можуть спричинити ризик 
ускладнень. Для повної оцінки анатомії по-
трібні багатоплощинні зображення. Опублі-
ковано низку систем для полегшення сис-
тематичної передопераційної інтерпретації 
зображень; широко використовується мне-
моніка «CLOSE» [376]. 
 

C Ситовидна ніша – необхідно оцінити  
її глибину та асиметрію 

L Lamina papiracea – досліджується  
на дегісценції 

O Сфено-етмоїдальні клітини (клітини Оноді) 
S Клиноподібна пазуха – досліджується  

на дегісценції кістки над зоровим нервом  
та сонною артерією 

E Етмоїдальні артерії – слід оцінити  
положення передньої та задньої  
етмоїдальної артерій відносно основи черепа 

 
За умови, що протягом проміжного періо-

ду не проводились хірургічні втручання,  
виконувати КТ повторно не потрібно 

Якщо протягом проміжного періоду 
не проводилось жодних хірургічних проце-
дур, необов’язково повторювати КТ, якщо 
сканування проводилось раніше. На сьогод-
ні це оцінило лише одне дослідження; 
Huang зі співавторами виявили 56 пацієнтів, 
яким виконувалась повторна візуалізація до 
проведення ESS, із середнім інтервалом 782 
дні. Не було суттєвої різниці в рентгеноло-
гічній мірі захворювання, виміряної за шка-
лами Лунда-Макея, і повторне сканування 
не змінило запропонований обсяг хірургіч-
ного втручання. 

 
6.2.1.2. Доопераційне лікування –  

з чого це повинно складатися для оптимі-
зації хірургічного поля та результату? 

Надмірна кровотеча під час операції 
на синусах може призвести до збільшення 
часу хірургічного втручання, труднощів під 
час операції та потенційно серйозних 
ускладнень. Кровотеча під час FESS оціню-
ється хірургом шляхом вимірювання вели-
чини крововтрати, хоча це досить грубий 
метод оцінки якості операційного поля та 
тривалості операції. 

Методи зменшення кровотечі – це пе-
редопераційне припинення прийому ліків, 
яке може спричинити кровотечу, таких як 
антикоагулянти та/або аспірин/НПЗЗ, хоча 
нам невідомі жодні дослідження в ендоско-
пічній хірургії синусів, які б показали різ-
ницю. Однак в разі тонзилектомії метаана-
ліз реоперації з приводу післяопераційної 
кровотечі виявив 7,2-кратне підвищення 
ризику в групі аспірину [377]. 

 
6.2.1.2.1. Кортикостероїди 
Було показано, що посилення запа-

лення збільшує кровотечу під час операції 
[378]. Застосування передопераційних кор-
тикостероїдів покращує якість хірургічного 
поля, перебіг операції та її час. 

Чотири подвійних сліпих плацебо-
контрольованих досліджень (DBPCT) під 
час операції оцінювали ефект застосування 
кортикостероїдів [124, 379-381] (табл. 1). В 
двох з цих досліджень використовувались 
системні кортикостероїди за 5-15 діб до 
операції [124, 379]. В одному дослідженні 
системні кортикостероїди використовува-
лись за 5 діб до операції та через 9 діб після 
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операції [381], а в одному – кортикостерої-
дний назальний спрей за 4 тижні до операції 
[380]. У всіх дослідженнях оцінювалась 
хірургічна крововтрата. В одному дослі-
дженні не повідомлялося про стандартні 
відхилення [381], а в одному не було оцінки 
крововтрати. Три дослідження [124, 379, 

380] можуть бути об'єднані в мета-аналіз, 
що показує значиме, але досить невелике 
середнє зменшення крововтрати на -54 мл 
(ДІ -100 – -7). Була значна гетерогенність (I² 
74%), тому дані представлені як SMD (SMD 
-0,81 (CI -1,19 – -0,43), 3 дослідження, 120 
пацієнтів (рис. 6.2.1.1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6.2.1.1. Вплив передопераційного використання кортикостероїдів в порівнянні з плацебо на хі-

рургічну крововтрату. 
 
 
В двох дослідженнях оцінювалась 

якість хірургічного поля за допомогою шка-
ли Бецаарта (0-5) [382], які могли бути об'є-
днані в мета-аналіз [124, 380]. В них пока-
зано значний вплив передопераційного ви-
користання кортикостероїдів на якість хіру-
ргічного поля (MD - 0,98 (CI -1,37 – -059; 2 
дослідження, 55 пацієнтів) (рис. 6.2.1.2). 
Нарешті, дані були зібрані з двох з чотирьох 
досліджень, які оцінювали вплив кортико-
стероїдів на перебіг операції [124, 380]. 
Кортикостероїди призвели до значного ско-
рочення часу операції – майже на 14 хв. 

(MD -13,84 CI -21,02 – -6,68; 2 дослідження, 
55 пацієнтів) (рис. 6.2.1.3). 

Цікаво, що, схоже, немає різниці між 
застосуванням місцевих кортикостероїдів 
протягом 4 тижнів або застосуванням систе-
мних кортикостероїдів протягом 15 діб. Не 
завжди ясно, системні кортикостероїди за-
стосовували поверх місцевих кортикостерої-
дів або окремо. В своєму дослідженні Ecevit 
[124] призначав системні кортикостероїди 
після того, як місцеві стероїди були недієві, 
але не повідомлялося, чи продовжувався 
прийом місцевих кортикостероїдів. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.2.1.2. Вплив передопераційного застосування кортикостероїдів в порівнянні з плацебо на 
якість операційного поля. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Рис. 6.2.1.3. Вплив передопераційного використання кортикостероїдів в порівнянні з плацебо на 

тривалість операції. 
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На закінчення: Застосування періопе-
раційних кортикостероїдів зменшує кровов-
трату та час операції, а також покращує 
якість хірургічного поля. Було показано, що 
цей ефект спостерігався в одному дослі-
дженні з назальними кортикостероїдами та 
в трьох – із системними кортикостероїдами. 

Неясно, чи є адитивний ефект при за-
стосуванні системних кортикостероїдів по-
верх назальних кортикостероїдів. Керівна 
група EPOS радить використовувати (наза-
льні) кортикостероїди перед ендоскопічною 
операцією на синусах. 

Немає інших ліків, які, як було пока-
зано, покращують хірургічне поле та ре-
зультати хірургічного лікування. Антибіо-
тики не допомагають у цих питаннях (див. 
також розд. 6.1.1). 

Перед операцією можна вжити низку 
заходів для поліпшення хірургічного поля. 
Огляд цих питань див. у розд. 6.2.4. 

 
6.2.1.3. Показання до хірургічного 

втручання – які докази ми маємо, коли 
робити операцію? 

Принцип, згідно з яким хірургію но-
сових пазух слід розглядати тільки у паціє-
нтів із захворюванням носових пазух, що не 
піддаються лікуванню первинною медика-
ментозною терапією, підтримувався з мо-
менту впровадження ендоскопічної хірургії 
[383]. Однак бракує чіткості щодо того, що 
є адекватним медикаментозним лікуванням 
(як з точки зору терапевтичних класів, спо-
собів проведення та тривалості), так і важ-
ливості дотримання пацієнтом лікування, а 
також як визначити невдачу цього підходу. 
Це, ймовірно, сприяє широким варіаціям в 
показаннях до хірургічного втручання, ви-
явлених в Північній Америці та Європі як 
між штатами, так і між країнами. У США в 
2015 р. було встановлено середній скориго-
ваний показник 0,94 на 1000 населення, з 
чотирикратною різницею між найвищим 
(1,8) та найнижчим (0,5) [384]. У Великоб-
ританії середній скоригований коефіцієнт 
становить 0,53 на 1000 населення, з 
п’ятикратною різницею між найвищим та 
найнижчим регіонами 
(https://www.England.nhs.uk/rightcare/product
s/atlas/). Середньорічні скориговані коефіці-
єнти складають в Альберті, Канада – 

0,33/1000 [385], у Фінляндії [386] загально-
державний річний показник ESS становить 
0,71 на 1000 людей, але коливання залиша-
ються дуже високими. У Фінляндії частота 
госпітальних округів варіювала від 
0,25/1000 (95% ДІ 0,18-0,32) до 1,15/1000 
(95% ДІ 1,09 1,21). У канадському дослі-
дженні середній екстремальний коефіцієнт 
стану здоров'я для областей становив 6,9, 
що вказує на семикратну різницю між най-
вищим та найнижчим регіонами. В цілому, 
спостерігається прогресивне зростання кі-
лькості втручань, незважаючи на зниження 
кількості зареєстрованих діагнозів хроніч-
ного риносинуситу (ХРС) [387] і збільшен-
ня кількості виконання процедур на носових 
пазухах. Географічні відмінності в пошире-
ності захворювань, доступі до медичного 
обслуговування і різні уподобання пацієнтів 
можуть пояснювати деякі відмінності, але в 
кожному дослідженні були виявлені області 
з високою варіабельністю, що безпосеред-
ньо примикають до областей з низькою ва-
ріабельністю. Недавнє дослідження показує, 
що відмінності зберігаються при розподілі 
ХРС в залежності від поліпозного статусу 
[388]. 

 
Відсутня ясність щодо того, що є  

адекватною медикаментозною терапією 
(як з точки зору терапевтичних класів,  

способів доставки і тривалості),  
важливості дотримання пацієнтом  

режиму лікування і того, як визначити  
помилковість цього підходу. 

 
У літературі є небагато спроб станда-

ртизувати показання до операції. Система-
тичний огляд досліджень, що повідомляють 
про результати ESS, виявив 387 опубліко-
ваних досліджень за п’ятирічний період, 
однак лише 21% повідомили про медикаме-
нтозне лікування, яке застосовувалось до 
хірургічного втручання [389]. Повідомляло-
ся, що схеми медикаментозної терапії 
включали місцеві інтраназальні кортикосте-
роїди в 91% досліджень (середня тривалість 
– вісім тижнів), системні кортикостероїди – 
в 61% (18 діб), пероральні антибіотики – у 
89% (23 доби), зрошення сольовим розчи-
ном – у 39% та антигістамінні засоби для 
прийому всередину – в 11%. 
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Оскільки метою хірургічного втручання  
є поліпшення тяжкості симптомів  
захворювання пацієнта, рішення про  

операцію слід приймати лише у пацієнтів 
з певними симптомами, за винятком  

пацієнтів з фактично існуючими  
ускладненнями, або ускладненнями,  

що насуваються 
 
Одне дослідження по оцінці факторів 

(включаючи демографічні дані, клінічні 
показники, соціальну підтримку та тип осо-
бистості), які впливають на вибір пацієнта 
щодо проведення операції, виявило, що ли-
ше тяжкість їх передопераційних симпто-
мів, виміряна за допомогою опитувальника 
SNOT-22, передбачала вибір хірургічного 
втручання [390]. Передопераційна оцінка 
симптомів передбачає поліпшення післяо-
пераційного періоду та шанс досягнення 
клінічно значущих змін в оцінках симпто-
мів [84, 391]. Крім того, післяопераційні 
зміни в балах симптомів також можуть пе-
редбачити необхідність ревізійної операції 
[392]. 

Як вже зазначалось, КТ вважається 
обов’язковим для планування хірургічного 
втручання перед проведенням операції на 
синусах. 

Однак є дані, що відносно висока час-
тка пацієнтів, які перенесли операцію, ма-
ють показники КТ, виміряні за допомогою 
шкали Лунда-Макея, в межах нормальних 
значень; у порівняльному аудиті хірургіч-
них втручань, проведеному у Великобрита-
нії в 2006 р., до проспективного досліджен-
ня було залучено 3128 пацієнтів, які перене-
сли операцію на синусах у 87 різних лікар-
нях [393], у 35% пацієнтів з хронічним ри-
носинуситом показник шкали Лунд-Маккей 
(LMS) був <= 4, як і у 8% при поліпозному 
ХРС. Існує слабка кореляція між передопе-
раційним значенням LMS та показниками 
якості життя (ЯЖ) [394], тим не менше, ба-
жано підтвердити наявність патологічних 
змін за допомогою КТ. У невеликому дослі-
дженні пацієнтів із низькою стадією ХРС на 
КТ (LMS1-3), проведеним Rudmik та спів-
авторами, покращення рівня якості життя 
корелювало з більш легким перебігом за-
хворювання [395]. У публікації 2017 р., в 
якій оцінювалась тяжкість захворювання у 

пацієнтів, які перенесли балонну дилатацію 
синуса, 57% мали показник LMS <= 4, при 
цьому 19% від загальної когорти дослі-
дження не мали помутніння або набряку 
слизової оболонки жодної пазухи. На відмі-
ну від досліджень при початкових стадіях 
захворювання, у рандомізованому дослі-
дженні балонної дилатації у пацієнтів без 
ознак захворювання пазух (LMS=0), хірур-
гічне втручання було не кращим, ніж фікти-
вна процедура з точки зору поліпшення 
якості життя або тяжкості головного болю 
[396]. 

У ранній публікації про показання до 
операції на синусах було узагальнено, що 
“якщо пацієнт має відповідний анамнез, 
відповідні фізичні дані та відповідну КТ, 
ендоскопічна операція на синусах, як пра-
вило, буде показана і корисна” [383]. Про-
тягом 25 років після цієї  публікації  мало  
що вдосконалило цей опис. Намагаючись 
визначити доказові показання до хірургіч-
ного втручання, Рудмік застосував методо-
логію відповідності RAND/UCLA за участю 
міжнародної мультидисциплінарної комісії 
з 10 експертів з хронічного риносинуситу, 
які виконали два раунди модифікованого 
процесу ранжування Delphi в режимі очного 
засідання. 

Загалом було ранжовано 624 клінічні 
сценарії, по 312 сценаріїв для ХРС з назаль-
ними поліпами та без них. Було вирішено, 
що дорослим пацієнтам з неускладненим 
перебігом хронічного поліпозного риноси-
нуситу можна було б запропонувати ESS, 
якщо оцінка за шкалою Лунда-Маккея по 
КТ складає >/=1, і було проведено мініма-
льне дослідження застосування місцевого 
інтраназального кортикостероїду, яке три-
вало щонайменше вісім тижнів, плюс коро-
ткий курс системного кортикостероїду із 
загальним показником SNOT-22 після ліку-
вання >/=20. 

Для дорослих пацієнтів з неускладне-
ним ХРС без назальних поліпів ESS може 
бути належним чином запропонований, ко-
ли оцінка КТ за шкалою Лунда-Маккея 
>/=1, і було проведено мінімальне дослі-
дження, яке тривало щонайменше вісім ти-
жнів, застосування  місцевого інтраназаль-
ного кортикостероїду плюс короткий курс 
системного антибіотику широкого спектру 
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дії/культурального призначення або вико-
ристання тривалого курсу низьких доз сис-
темних протизапальних антибіотиків із за-
гальним показником SNOT-22 >/=20. Ці 
критерії вважалися мінімальним порогом, і 
не всім пацієнтам, які відповідають критері-
ям, слід робити операцію, але застосування 
їх має зменшити непотрібні операції та 
практичні розбіжності. В подальшому дос-
лідженні критерії ретроспективно застосо-
вувалися до пацієнтів, залучених до багато-
центрового когортного дослідження, і було 
виявлено, що пацієнти, у яких хірургічне 
втручання було визнано «недоречним», по-
відомили про значно менше покращення 
якості свого життя [398]. 

Оскільки існують суворі рекомендації 
по використанню інтраназальних кортико-
стероїдів і зрошення сольовим розчином, 
засновані на високоякісних доказах 1-го 
рівня  [399, 400], рекомендації по їх засто-
суванню до хірургічного втручання єдині. 
Навпаки, міжнародні керівництва супере-
чать один одному щодо того, чи слід вноси-
ти антибіотики тривалої дії і пероральні 
стероїди як частину адекватної медикамен-
тозної терапії (АМТ), що відображає супе-
речливі дані в сучасній літературі [297, 397, 
401] і побоювання щодо побічних ефектів. 

 
6.2.1.4. Прогноз успіху операції 
Brooks зі співавторами в проспектив-

ному спостережному когортному дослі-
дженні вивчали, чи дозволяла шкала КТ 
Лунда-Маккея (LMS) прогнозувати резуль-
тати післяопераційної якості життя у дорос-
лих пацієнтів з медикаментозно стійким 
ХРС (n=665) [402]. Продемонстровано зна-
чний зв'язок передопераційних оцінок КТ з 
передопераційними післяопераційними оці-
нками SNOT-22, обумовленими екстраназа-
льними та ринологічними субдоменами 
опитувальника ЯЖ. У пацієнтів із найниж-
чим передопераційним квартилем за шка-
лою LM спостерігалась найнижча середня 
зміна балів за SNOT-22 через 12 місяців 
(16,8 бала; 95% довірчий інтервал [ДІ], 12,2-
21,3). У пацієнтів у другому та третьому 
найнижчих доопераційних квартилях за 
шкалою LM середні зміни за 12 місяців 
склали 21,1 бали (95% ДІ, 16,7-25,4) та 23,1 
бали (95% ДІ, 18,3-27,9). У пацієнтів з най-

вищим передопераційним квартилем за 
шкалою LM спостерігалося найбільше пок-
ращення показників SNOT-22 після FESS 
(29,9 бали; 95% ДІ, 24,9-34,8). Різниця у 
зміні якості життя через 12 місяців між най-
вищим та найнижчим передопераційним 
квартилем за шкалою LM становила 13,1 
бали (95% ДІ, 6,0-20,2; р<0,001). Ключовим 
обмеженням цього дослідження може бути 
те, що дослідження було проведено у вели-
кій отоларингологічній установі третинного 
рівня, і, отже, не може бути перенесено на 
більш широку практику. 

Lal зі співавторами спробували ретро-
спективно оцінити ознаки, які можуть пе-
редбачити результати ендоскопічної хірур-
гії синусів (ESS) за допомогою клінічних та 
ендотипових ознак, КТ, гістопатології та 
SNOT-22 у 146 дорослих, які перенесли ESS 
[403]. Вони змогли диференціювати ступінь 
тяжкості хронічного риносинуситу без на-
зального поліпозу як кластери від середньої 
тяжкості (кластер D) до тяжкого (кластер 
A), останній з високими балами у всіх чоти-
рьох парах пазух. Супутня  астма та еози-
нофілія були значно вищими в кластері C 
(p=0,03), а через три місяці після ESS пока-
зники в усіх групах значно покращились 
(p<0,0001). Через шість місяців стан пацієн-
тів кластеру С погіршувався. 

У проспективному спостережному ба-
гатоцентровому дослідженні 690 пацієнтів 
із ХРС, Soler та співавтори намагались іден-
тифікувати групи пацієнтів на основі трьох 
загальних клінічних змінних [404]. SNOT-
22 був завершений на початковому етапі та 
через 18 місяців після продовження меди-
каментозного або хірургічного лікування 
(відповідно до уподобань пацієнта). Сорок 
два відсотки (289/690) пацієнтів перенесли 
попередню операцію на синусах та мали 
супутні захворювання, такі як алергія (25%, 
172/690), астма (37%, 255/690) та назальні 
поліпи  (37%, 254/690). Для оцінки факто-
рів, пов’язаних з досягненням мінімальної 
клінічно важливої різниці (MCID) для кож-
ного показника якості життя після медика-
ментозного або хірургічного лікування, ко-
нтролю за базовим значенням та тривалістю 
спостереження, була проведена логістична 
регресія. Було показано три змінні, що до-
зволяють розрізнити пацієнтів: передопера-
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ційний бал SNOT-22, вік та відсутність ефе-
кту лікування. Проте вибір обсягу операції 
та  критеріїв вибору хірургічних підходів 
залишився за оперуючим хірургом, який 
сам робить висновок про оптимальний під-
хід до хірургічного лікування.  

Використовуючи подібну регресію 
для визначення передбачених ускладнень у 
проспективній когорті з 3128 хворих, яким 
було виконано операцію на навколоносових 
синусах, Hopkins та співавтори [393] вияви-
ли, що до- та післяопераційні показники 
SNOT-22 чітко корелюють між собою, і ті 
пацієнти, що мали найбільш високі передо-
пераційні показники SNOT-22 досягають 
найбільш стійкого покращення симптомів у 
післяопераційному періоді. Старші пацієнти 
досягають більш значного покращення, па-
цієнти з астмою – меншого. У пацієнтів 
чоловічої статі у різні часові відрізки від-
значалися гірші показники, однак у загаль-
ному підрахунку балів у післяопераційному 
періоді в покращенні симптомів гендерної 
різниці не виявлено. Нещодавно проведе-
ний систематичний огляд та мета-аналіз з 
метарегресійним аналізом виявили змінні 
симптоми серед 3048 пацієнтів, які суттєво 
корелювали з поліпшенням результату 
SNOT-22 [405], а саме: старший вік, астма, 
попередньо проведена ESS та високі перед-
операційні бали SNOT-22. Здається очевид-
ним, що більш високий рівень SNOT-22 на 
вихідному рівні, швидше за все, буде зни-
жений після операції. Ця асоціація застосо-
вувалася і до пацієнтів старшого віку, які до 
операції повідомляли про більш високий 
показник SNOT-22. Поточний стан вживан-
ня тютюну та тривалість подальшого спо-
стереження корелювали з гіршими резуль-
татами SNOT-22. 

 
Передопераційна оцінка симптомів  
є найкращим предиктором успіху  

хірургічного втручання, і ті, хто має  
більш високі передопераційні показники,  

досягають більшого покращення  
показників симптомів 

 у післяопераційному періоді 
 

Таким чином, послідовно продемонс-
тровано, що високий  передопераційний бал 
симптомів є найкращим предиктором успі-

ху хірургічного втручання, і ті, хто має 
більш високі передопераційні показники, 
досягають більшого покращення показників 
симптомів після операції. 

 
6.2.1.5. Час операції залежить від 

тривалості захворювання – чи впливає це 
на результат? 

Для того, щоб оцінити вплив термінів 
хірургічного втручання на результати, Хоп-
кінс та співавтори [406] проаналізували як 
дані проспективної аудиторської перевірки 
хірургічного втручання при ХРС, так і елек-
тронні набори даних. Пацієнтів класифіку-
вали за тривалістю ХРС до першого хірур-
гічного втручання з приводу ХРС. Визначе-
но три когорти пацієнтів: рання когорта – 
менше 12 місяців; середня когорта – 12-60 
місяців; та пізня когорта – симптоми трива-
ли більш ніж 60 місяців. В аудиті Великоб-
ританії було виявлено 1493 пацієнтів, які 
перенесли первинну операцію: 11,5% у ран-
ній групі; 50,2% – у середній групі та 38,2% 
– у пізній групі. Пацієнти ранньої групи 
мали не тільки більший відсоток поліпшен-
ня симптомів, але і покращення, що краще 
зберігалося протягом п’яти років. Через 
п'ять років була значно вища частка пацієн-
тів у ранній групі, що зберігала клінічно 
значуще поліпшення порівняно з початко-
вим рівнем (71,5%), ніж у середній (57,3%) 
або пізній (53,0%) групах. Використовуючи 
взаємодію у сфері охорони здоров’я як про-
ксі-сервер для симптоматичного поліпшен-
ня СPRD1 (припускаючи, що більша частота 
відвідувань медичних закладів та отриман-
ня за рецептом ліків відображає гірший ре-
зультат операції), було виявлено подібну 
картину. Пацієнти «ранньої» когорти, які 
перенесли операцію, рідше відвідували лі-
каря загальної практики та отримували ме-
нше ліків, що відпускаються за рецептом, 
щороку після операції, ніж «середньої» або 
«пізньої» когорти. Ці результати були в 

                                                           
1 Clinical Practice Research Datalink (CPRD) – це реальна дослід-
ницька служба, яка підтримує ретроспективні і проспективні 
дослідження в галузі громадської охорони здоров'я і клінічних 
досліджень. CPRD спільно спонсорується Управлінням з регу-
лювання лікарських засобів і товарів медичного призначення і 
Національним інститутом досліджень в галузі охорони здоров'я 
(NIHR) як частина Міністерства охорони здоров'я і соціального 
захисту (прим. ред). 
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подальшому відтворені в американській 
електронній базі даних MarketScan [407]. 

Було проаналізовано вплив ESS на 
подальший розвиток астми, що, можливо, 
представляє ще більший інтерес для насе-
лення в цілому. З використанням наборів 
даних як у Великобританії, так і в США 
було виявлено, що ESS пов'язано зі змен-
шенням частоти нових діагнозів астми після 
операцій, і що це зниження було найвищим 
у них, кому операцію було виконано на 
ранніх стадіях [408]. 

Згодом в інших групах вивчали вплив 
термінів виконання операції. Проспективне 
дослідження, проведене у Швеції, показало, 
що пацієнти із захворюванням пазух, яке 
тривало менше 12 місяців, отримали найбі-
льшу користь після ESS [409]. На відміну 
від цього, багатоцентрове когортне дослі-
дження в США показало, що поліпшення 
якості життя було більшим у пацієнтів з 
більшою тривалістю передопераційних 
симптомів. В останньому опублікованому 
дослідженні оцінювався вплив часу очіку-
вання хірургічного втручання і було вияв-
лено, що тривалий час очікування пов'яза-
ний зі згубними наслідками [410]. 

Хоча терміни операції раніше не оці-
нювались у рандомізованому дослідженні, 
існує все більше доказів того, що тривалі 
затримки втручання негативно впливають 
на поліпшення симптомів. Механізм цього 
ще не ясний. Зменшення запалення 2-го 
типу та запобігання незворотним змінам в 
слизовій оболонці шляхом поліпшення дос-
тупу до місцевих методів лікування є поте-
нційно корисною перевагою перед хірургіч-
ним втручанням. 

 
Зростає кількість доказів,  

що тривалі затримки втручання  
негативно впливають на поліпшення  

симптомів захворювання 
 
6.2.1.6. Чи впливає тип чи об’єм хі-

рургічної процедури на результати? 
Безліч абревіатур застосовувалося до 

FESS з моменту її розробки в 1980-х роках, 
щоб охарактеризувати об’єм хірургічної 
процедури. Вперше описана в 1996 р, мало-
інвазивна синусова техніка (МІSТ)  є консе-
рвативним підходом, що передбачає просту 

вентиляцію нижніх пазух, і вважається, що 
вона дозволяє вирішити питання навіть при 
наявності тяжкої форми захворювання, і 
деякі рекомендують її використання в пото-
чній практиці [411, 412]; таким чином, ціл-
ком ймовірно, що у випадках з менш агре-
сивними ендотипами ХРС може бути доці-
льним використання MIST. 

Ключовий захисник MIST, за даними 
літератури, – це Пітер Каталано зі штату 
Массачусетс, США, який вперше опубліку-
вав серію випадків із 85 пацієнтів, які 
пройшли МІСТ у 2003 році [413]. Група 
включала пацієнтів віком від 4 до 81 року, з 
рівним розподілом між чоловіками та жін-
ками. У ході обстеження на хронічний си-
нусит пацієнти спостерігались у середньому 
протягом двох років. Середня оцінка симп-
томів CSS (Chronic Sinusitus Survey) показа-
ла покращення на 124%, з поліпшенням 
середньої оцінки CSS застосування ліків на 
30% і поліпшенням середньої загальної оці-
нки CSS на 62% (всі значення p<0,00001). У 
тринадцяти відсотків пацієнтів симптоми 
погіршились, а у 8% – залишились без змін. 
До кінця періоду спостереження 6% мали 
повторну операцію МІСТ і, як повідомляло-
ся, після цього мали покращення. 

 
6.2.1.6.1. Верхньощелепна пазуха 
Після передніх ґратчастих пазух верх-

ньощелепна пазуха найчастіше уражається 
при всіх формах хірургії пазух носа, неза-
лежно від ступеню [393], з історичним 
принципом значення цього синуса для по-
ліпшення функціональних можливостей 
остіомеатального комплексу (ОМК) або 
навпаки [414]. Wadwongtham и 
Aeumjaturapat в рандомізованому дослі-
дженні [415] вивчали відмінності в коефіці-
єнті прохідності при великій антростомії 
середнього носового ходу та неушкодженим 
верхньощелепним устям при ендоскопічній 
хірургії синусів у 60 випадках ХРС з наза-
льним поліпозом зі схожим ступенем полі-
позу. Рівень прохідності великій антросто-
мії середнього носового ходу становив 71,7-
85% порівняно з 61,7-65% при неушкодже-
ному верхньощелепному усті. Статистично 
значущою різниця між двома хірургічними 
методами була тільки на ранній стадії 
(p=0,002). Тридцять шість з 60 випадків 



Оториноларингологія, №2 (4), 2021  85 

(60%) показали хороші результати з адеква-
тними дренажними отворами, відсутністю 
інфекції і рецидивів поліпів при остаточній 
оцінці. Ранні та невеликі носові поліпи (по-
ліпи I-го ступеню) були головним фактором 
кореляції з успіхом ендоскопічної операції 
на синусах при ХРС з назальним поліпозом 
(p=0,017). Прохідність багато в чому зале-
жала від частоти рецидивів поліпозу, що 
викликає обструкцію. 

Albu та Tomescu провели проспектив-
не рандомізоване контрольоване дослі-
дження за участю 133 пацієнтів, щоб оціни-
ти, чи впливає розмір середньої меатальної 
антростомії (невеликий <6 мм або великий 
>16 мм) на полегшення симптомів риноген-
ного верхньощелепного хронічного риноси-
нуситу (обструкція, головний біль і виді-
лення з порожнини носа). Післяопераційний 
розмір устя не корелював з клінічним ре-
зультатом. Проте, стійкі додаткові устя вер-
хньої щелепи і рубці в ґратчастій порожни-
ні/пазухах були статистично значущими 
предикторами поганого результату хірургі-
чного втручання [416]. 

Аналогічним чином Kim зі співавто-
рами вивчили результати 98 хворих на ХРС 
з назальним поліпозом, які перенесли верх-
ньощелепну антростомію; 32 пацієнти (гру-
па A), у яких було радикально (але не пов-
ністю) видалено запалену/поліпозно зміне-
ну слизову оболонку за допомогою потуж-
ного мікродебридера; 28 пацієнтів (група 
B), у яких було видалено тільки частину 
слизової оболонки (слизова оболонка в ни-
жній половині пазухи збереглася) і 38 паці-
єнтів (група C), у яких було виконано тільки 
збільшення устя верхньої щелепи без вида-
лення слизової оболонки [417]. Між трьома 
групами порівнювалися зміни до- і післяо-
пераційних симптомів, ендоскопічно – сту-
пінь поліпів і оцінка КТ за шкалою Лунд-
Маккей. Після дванадцяти місяців спосте-
реження дослідження не виявило значних 
відмінностей в симптомах (за ВАШ), ендос-
копічній 4-бальній оцінці слизової оболонки 
носових пазух або в показниках КТ (LMS) 
між трьома групами. 

У проспективному, рандомізованому, 
сліпому дослідженні Myller та співавтори 
порівнювали половини носа після збере-
ження або збільшення остіуму верхньоще-

лепної пазухи [418]. У 30 хворих на ХРС 
без назального поліпозу вони виконали ESS 
з унцинектомією з одного боку та додатко-
вою верхньощелепною антростомією з ін-
шого боку. На одній стороні природний 
остіум був розширений назад, щоб подвоїти 
його розмір; у 25 із 30 пацієнтів було вико-
нано також двосторонню етмоїдальну бул-
лектомію. LMS та діаметр носової порож-
нини аналізувались за допомогою КТ з то-
вщиною зрізу 1 мм, зробленого до операції 
та через дев’ять місяців після операції, і 
використовувались для порівняння двох 
хірургічних методик. Крім того, кореляція 
між результатами комп'ютерної томографії 
та суб'єктивними результатами вивчалась за 
допомогою простих анкет з використанням 
16-бальної загальної оцінки симптомів; ін-
тервали для останнього становили 1 місяць 
до операції і 1; 9 і 36 місяців – після опера-
ції.  

Порівняння передопераційної та піс-
ляопераційної комп'ютерної томографії по-
казало, що значне зниження показника шка-
ли LM було досягнуто з обох сторін, неза-
лежно від типу виконаної процедури. Піс-
ляопераційна площа устя залишилася знач-
но більшою на стороні антростомії в порів-
нянні зі стороною унцинектомії. Великий 
розмір устя верхньощелепної пазухи був 
пов'язаний з більш низьким післяоперацій-
ним показником шкали LM, проте оцінка 
післяопераційних симптомів не корелювала 
з жодним з післяопераційних значень КТ 
(p>0,05), що дозволяє припустити, що це не 
забезпечує кращого полегшення симптомів. 

Byun і Lee порівнювали часткову і по-
вну резекцію гачкоподібного відростка у 25 
пацієнтів з одностороннім верхньощелеп-
ним синуситом (хронічний верхньощелеп-
ної синусит, грибковий синусит, антрохоа-
нальний поліп і одонтогенний синусит), 
пацієнти були випадковим чином розподі-
лені для виконання цих хірургічних проце-
дур [419]. Випадки хронічного поліпозного 
риносинуситу були виключені. В групі про-
водилась часткова резекція нижньої поло-
вини processus uncinatum. Між групами по-
рівнювали час, необхідний для виконання 
унцинектомії, період загоєння ділянки ун-
цинектомії і ускладнення, такі як утворення 
синехій в середньому носовому ході. При 



86  Оториноларингологія, №2 (4), 2021 

частковій унцинектомії був нижчий рівень 
ускладнень, коротший час хірургічної про-
цедури та швидше загоєння. Однак резуль-
тати щодо поліпшення симптомів або стану 
верхньощелепної пазухи не оцінювались ані 
рентгенологічно, ані ендоскопічно. 

Показово, що деякі з цих досліджень 
не розглядають нормальну фізіологію гай-
морової пазухи. Вирішальним фактором є 
те, чи є природне устя прохідним чи ні, 
оскільки мукоциліарний кліренс завжди 
спрямований у бік природного устя, неза-
лежно від розміру хірургічної антростоми 
(див. розд. 6.2.1.6.4 для більш радикальних 
процедур на верхньощелепній пазусі). 

Рандомізоване проспективне дослі-
дження, що порівнює обмежений підхід в 
одному центрі з більш широким підходом в 
іншому центрі, було проведено Kuehnemund 
та співавторами в 2002 р. – 65 хворих на 
ХРС (статус поліпів – невідомий) [420]. 
Обмежений доступ включав інфундибуло-
томію, етмоїдальну буллектомію і антрос-
томію верхньої щелепи; широкий доступ 
включав інфундибулотомію, етмоїдектомію, 
сфеноїдотомію, розкриття лобової виїмки, 
антростомію верхньої щелепи і редукцію 
середньої носової раковини. Зробивши за-
стереження, що використовувалась незатве-
рджена оцінка симптомів, автори прийшли 
до висновку, що більш обмежений хірургіч-
ний підхід допомагає уникнути періопера-
ційних ускладнень в менш досвідчених ру-
ках, при цьому досягаючи мети поліпшення 
вентиляції і дренажу; очевидно, що ці ре-
зультати два десятиліття по тому вимагають 
підтвердження з використанням перевірено-
го PROM для порівняння груп і кращої ха-
рактеристики пацієнтів. 

Промивання антрального відділу в да-
ний час є цікавим в основному з історичної 
точки зори, і дослідження Pang та співавто-
рів в 1996 р. не продемонстрували будь-якої 
користі від додавання промивання антраль-
ного відділу до медикаментозного лікуван-
ня ХРС в рандомізованому контрольовано-
му дослідженні за участю 114 пацієнтів 
[421]. Однак у дослідженні, проведеному в 
2013 р. в Південній Кореї, було проведено 
порівняння пункції fossa canina  (CFP) із 
антростомією середнього носового ходу 
(MMA) у 25 пацієнтів з тяжким однобічним 

гайморитом [422]. Суб'єктивні результати 
оцінювались до операції та через 3; 6 та 12 
міс. після операції за допомогою SNOT-20 
та візуальної аналогової шкали. 

Оцінки за опитувальником SNOT-20 
та ВАШ значно покращились через 3; 6 та 
12 міс. після процедури в обох групах. Од-
нак суттєве покращення показників за 
SNOT-20 через 12 міс. та показників за 
ВАШ щодо гнійних виділень, неприємного 
запаху та постназального стікання слизу 
через 6 та 12 міс. спостерігались у групі 
CFP порівняно з групою MMA, що було 
пов'язано з широким видаленням сильно 
ушкодженої захворюванням слизової обо-
лонки верхньої щелепи, якого неможливо 
досягти за допомогою ММА. 

 
6.2.1.6.2. Етмоїдальні пазухи 
В невеликому проспективному дослі-

дженні, опублікованому в 2017 р., дослі-
джувалась роль синусотомії у вигляді етмо-
їдального проколу, виконаної за допомогою 
пристрою Relieva Circa™ , у групі з 10 хво-
рих на ХРС без назального поліпозу, які 
раніше отримували медикаментозну тера-
пію з незадовільним результатом [423]. Під 
час подальшого спостереження 90% місць 
проколу в передніх і задніх етмоїдальних 
клітинах залишались відкритими, а стеноз 
виявлено у 28%. Порівняльні оцінки за 
шкалою LM показали зниження балів з 1 
або 2 до 0. Порівняння балів за шкалою 
SNOT-22 до і після дослідження показало 
значне зниження в середньому на 33,1 
(p<0,0001), але очевидно, що цей пристрій 
вимагає подальшої оцінки в рамках відпові-
дного потужного рандомізованого контро-
льованого дослідження, щоб визначити його 
місце в хірургічній стратегії MIST. 

 
6.2.1.6.3. Нюхова ніша 
В одному рандомізованому контро-

льованому дослідженні для оцінки резуль-
татів стосовно нюхової функції було вивче-
но роль видалення поліпів з нюхової щіли-
ни за допомогою мікродебрайдера під час 
ESS у хворих на ХРС з назальним поліпо-
зом [424]. Для оцінки результатів викорис-
товувались тест на визначення запахів Уні-
верситету Пенсільванії (UPSIT), шкала 
ВАШ та опитувальник SNOT-20 – на вихід-
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ному рівні та через шість місяців. Сімнад-
цять пацієнтів були рандомізовані або для 
видалення поліпів з нюхової щілини, або 
щілина залишалась неушкодженою. Усі 
параметри покращились у тих, хто переніс 
операцію на нюховій щілині, але лише 
ВАШ у тих, хто не мав втручання (р<0,05). 
Через шість місяців після операції була ста-
тистично значуща різниця в показниках 
UPSIT між групами (р=0,00512), хоча дов-
гострокові результати показали регрес до 
базового рівня. 

Хоча вибірка з 17 пацієнтів є невели-
кою, це дає деякі вказівки на те, що ретель-
на обробка нюхової щілини може бути ефе-
ктивною в управлінні нюховою дисфункці-
єю у пацієнтів, які перенесли ESS з приводу 
ХРС з назальним поліпозом, із застережен-
ням, що покращення  може спостерігатися 
протягом більш тривалого періоду. 

 
6.2.1.6.4. Радикальні підходи 
У когортному дослідженні, опубліко-

ваному в 2016 р., повідомляється, що роз-
ширена ESS (EESS) включала резекцію се-
редніх і вищих турбінат разом із загальною 
етмоїдектомією [425]. Сорок сім пацієнтів з 
хронічним поліпозним рингосинуситом та 
астмою перенесли або EESS, або менш ра-
дикальну «FESS». Результати, виміряні че-
рез один рік, свідчать про кращі результати 
для нюху (за оцінкою тільки за допомогою 
ВАШ) в групі EESS; ендоскопічні показни-
ки також були кращими в цій групі, але в 
іншому відмінностей між групами не було. 
Це дослідження має невеликий розмір вибі-
рки і відсутність рандомізації і психофізич-
ного нюхового тестування обмежує його 
застосування. 

У період з липня 2000 року по грудень 
2004 року було проведено рандомізоване 
контрольоване дослідження в паралельних 
групах, що включало 119 хворих на ХРС з 
назальним поліпозом (ступінь III або вище) 
[426]. Пацієнтів випадковим чином розподі-
ляли на дві групи лікування: класичну ендо-
скопічну антростомію у середньому носо-
вому ході та ендоскопічну радикальну ан-
тректомію. Опис останнього відповідає ме-
діальній максилектомії з повним видален-
ням слизової оболонки верхньощелепної 
пазухи, мегаантростомії через середній но-

совий хід і ад’ювантній пункції fossa canina. 
Антростомія була подовжена до рівня ниж-
нього носового хода (з резекцією середньої 
частини нижньої носової раковини) і вище 
до орбітального дна. Існувала суттєва різ-
ниця між групами: 32% пацієнтів групи 
ендоскопічної антростомії середнього носо-
вого хода вважалися хірургічними невдача-
ми порівняно з 14,5% групи ендоскопічної 
радикальної антректомії (p=0,023). Нездо-
рові гайморові пазухи були значно більш 
поширеними в групі ендоскопічної антрос-
томії середнього носового хода (р=0,029).  

В рандомізованому контрольованому 
дослідженні (РКД) Jakob та співавтори по-
рівнювали результати 40 випадків хроніч-
ного гаймориту, які лікували за методом 
Колдуелла-Люка (CL), проти 40 випадків з 
антростомією середнього носового ходу 
[427]. Понад 77,5% учасників мали хроніч-
ний поліпозний риносинусит. Через 12 мі-
сяців 44% пацієнтів після операції за Кол-
дуелл-Люком та 89% пацієнтів – після FESS 
повідомили про поліпшення своїх симпто-
мів, що свідчить про те, що ендоскопічна 
середня антростомія перевершує втручання 
за Колдуелл-Люком у хірургічному ліку-
ванні хворих на ХРС з назальним поліпозом 
і є додатковим доказом того, що підхід Лю-
ка більше не повинен бути частиною прак-
тики для рутинних ESS [428]. У раніше 
проведених РКД у 150 пацієнтів із хроніч-
ним верхньощелепним риносинуситом ви-
явлено, що хоча підходи Колдуелл-Люка та 
ESS покращували післяопераційні симпто-
ми, у 18,6% оперованих пазух у групі ESS 
спостерігався стеноз верхньощелепного 
устя та у 31,4% пазух – у групі Колдуелл-
Люка, але значно частіше поліпи виявля-
ються після ESS. Крім того, у 41% пацієнтів 
після Колдуелл-Люка були проблеми зі змі-
ною відчуттів в ділянці щоки, а у 23% – 
сильний біль. Однак варто зазначити, що 16 
хірургів проводили процедуру Колдуелл-
Люка, тоді як тільки один хірург виконував 
ESS [102]. У 1997 р. було опубліковано по-
дальше дослідження, проведене у 128 паці-
єнтів з вихідної когорти через 5-9 років піс-
ля операції. Через рік після операції 51% 
пацієнтів з CL і 77% пацієнтів з FES не по-
відомили про відсутність симптомів або 
явне поліпшення своїх загальних симпто-
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мів, тоді як через 5-9 років після операції 
82% пацієнтів з CL і 76% пацієнтів з ESS 
повідомили про такі результати. Тринадцять 
пацієнтів, оперованих за Колдуелл-Люком 
(18%) та 14 пацієнтів з FESS (20%) були 
повторно оперовані протягом 7-9 років спо-
стереження [429]. 

Woodworth та співавтори пропонують 
виконувати медіальну максилектомію при 
ХРС, але лише у пацієнтів, які мали погані 
результати після попереднього хірургічного 
лікування [430]. 

 
6.2.1.6.5. Розширені підходи  
до лобної пазухи 
Alsharif та співавтори провели ретро-

спективне когортне дослідження 50 послі-
довних хворих на хронічний поліпозний 
риносинусит [431]. У тих пацієнтів (n=12), у 
яких була проведена повна резекція слизо-
вої оболонки (техніка перезавантаження) у 
всіх пазухах, включаючи лобові пазухи ме-
тодом Draf III, рецидив назального поліпозу 
значно зменшився протягом 30 місяців піс-
ля операції у порівнянні з ESS зі збережен-
ням слизової оболонки. Це новий підхід, але 
він вимагає подальших досліджень, і неяс-
но, чи був поліпшений результат пов'язаний 
з видаленням слизової оболонки або з са-
мим розширеним підходом, необхідним для 
досягнення повного очищення. 

У 2009 р. Silvermann зі співавторами 
здійснили систематичний огляд ендоскопі-
чних операцій на лобових синусах, вклю-
чаючи ретроспективні серії випадків без 
контролю (16 статей), проспективні серії 
випадків без контролю (три статті) та рет-
роспективні серії випадків з внутрішнім 
контролем (чотири статті); переважно це 
були докази рівня 3 [432]. Хірургічна техні-
ка була описана як фронтальна синусотомія 
(n=4), фронтальна синусотомія або фронта-
льний синусоліт (n=1), лише фронтальна 
синусотомія (n=1), ендоскопічна модифіко-
вана процедура Лотропа (EMLP) (n=9), Draf 
I, II або III (n=6); транссептальна фронталь-
на синусотомія (n=1); та процедура поряту-
нку лобової пазухи (n=1). Середня кількість 
випадків становила 44, а середній період 
спостереження – 23,6 місяця. Рівень хірур-
гічного успіху коливався від 50 до 100%. На 
жаль, в зв’язку з обмеженістю літературної 

бази на момент написання даного огляду, 
можна зробити мало висновків. 

Abuzei та співавтори представили ре-
тельний метааналіз Draf III після невдачі 
первинної FESS [433]. Хоча ці дані підтвер-
джують використання підходу Draf III при 
резистентному захворюванні лобних пазух 
після неефективності первинної ESS, тут 
вони не актуальні при розгляді первинної 
хірургії. Попередній огляд, проведений у 
тому ж році, що і дослідження Silvermann та 
співавторів, також включав лише випадки 
ревізій [434]; інші дослідження також не 
мають відношення до розгляду первинної 
хірургії з тієї ж причини [435-440]. 

 
6.2.1.7. Рекомендації щодо необхід-

ності проведення більш масштабної або 
радикальної операції 

Щодо того, чи слід відкривати всі па-
зухи, незалежно від ступеню захворювання, 
чи хірургічне втручання має бути спрямо-
ване лише на уражені навколоносові пазухи 
– цю дилему розглянув в своєму спостереж-
ному дослідженні DeConde [441]. Його ре-
зультати дозволили порівняти 147 пацієнтів, 
які перенесли повну хірургічну операцію 
«аншлаг», із 164 особами, у яких операція 
була націлена не на всі пазухи. «Повна» 
група мала значно вищу поширеність астми, 
чутливості до ацетилсаліцилової кислоти 
(ASA), ХРС з назальними поліпами і реци-
дивів (p≤0,002). Вони також мали вищі се-
редні показники поліпшення показників 
SNOT-22 та оцінки запахів (B-SIT) (p=0,011 
та 0,005, відповідно). Ключовим обмежен-
ням дослідження був склад груп порівнян-
ня, оскільки в умовах відсутності рандомі-
зації пацієнти з більш тяжким захворюван-
ням дихальних шляхів неминуче отриму-
вали повний хірургічний варіант. Masterson 
та співавтори провели ретроспективне дос-
лідження 149 пацієнтів, які перенесли 
«екстенсивну» ESS (EESS) в районній лі-
карні загального профілю [442]. Були зіб-
рані оцінки за шкалою SNOT-22 до і після 
операції, а також частота повторних хірур-
гічних втручань і періопераційні усклад-
нення, і ці дані порівнювались з даними 
Національного порівняльного аудиту Ве-
ликобританії, більшість з яких перенесли 
тільки поліпектомію або обмежене хірургі-
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чне втручання на синусі, що поширюва-
лось на передню ґратчасту порожнину. 
Частота ревізій протягом 36 місяців була 
значно нижчою – 4% в порівнянні з 12,3% 
в національному аудиті. Ніяких відміннос-
тей в частоті ускладнень не спостерігалось, 
також не спостерігалось і значного поліп-
шення показників за шкалою SNOT-22. 
Незважаючи на те, що ця когорта опису-
ється як «екстенсивна», її, ймовірно, можна 
вважати «повною» згідно з дослідженням 
DeConde, наведеним вище. Для первинної 
хірургії при ХРС без назального поліпозу 
більш масштабна операція, така як Draf 3 
або ендоскопічна медіальна максилектомія, 
є традиційно менш виправданою, врахову-
ючи характер патології. Питання для хіру-
рга, який консультує пацієнта, полягатиме 
в тому, яка мета хірургічного втручання у 
конкретного пацієнта. Навіть при ХРС з 
назальним поліпозом вага доказів щодо 
розширених підходів лежить у питаннях 
ревізії, а не для первинної хірургії, особли-
во щодо лобової пазухи, де більш консер-
вативний підхід зазвичай вважається доці-
льним [443, 444]. 

 
6.2.1.8. У чому цінність додаткової 

хірургії? 
6.2.1.8.1. Септопластика 
У малоефективному проспективному 

дослідженні за участю 26 пацієнтів, розроб-
леному для визначення ролі усунення ви-
кривленої прегородки при ESS, стверджу-
валося, що одна тільки септопластика може 
бути більш ефективною, ніж септопластика 
і ESS при лікуванні ХРС [445]. При цьому 
використовувався опитувальник за симпто-
мами з 14 пунктів і показники КТ для порі-
вняння двох груп і передбачалося, що 93% 
відчували себе симптоматично краще тільки 
після септопластики в порівнянні з 81% – 
після септопластики і ESS (n=9). Інше дос-
лідження розглядало це з конкретним поси-
ланням на верхньощелепний риносинусит і 
знову мало невеличкий розмір вибірки 
(n=40), але показало зворотне, що ESS з 
септопластикою краще для загального кон-
тролю симптомів у випадках ХРС з назаль-
ним поліпозом [446]. 

Є три питання, які синус-хірург пови-
нен враховувати при викривленій носовій 

перегородці (DNS), вирішуючи, чи варто 
вирішувати цю проблему під час ESS: 

- Чи сприяє DNS значній закладеності 
носа? 

- Чи заважає DNS доступу до носових 
пазух під час ESS? 

- Чи допоможе корекція DNS поліп-
шити післяопераційний догляд? 

Дослідження Smith та співавторів при 
вивченні результатів хірургічних операцій в 
трьох академічних центрах Північної Аме-
рики виявило не тільки те, що поширеність 
викривлення перегородки значно варіювала 
в різних місцях (від 16% до 54%), як і пода-
льші показники септопластики, але і те, що 
септопластика значно поліпшила післяопе-
раційні бали за SNOT-22 [447]. 

Причини різниці в частоті септоплас-
тики в центрах були неясні, і автори при-
йшли до висновку, що необхідні подальші 
дослідження для визначення чітких пока-
зань до хірургії носової перегородки в рам-
ках ESS. 

Однак, з огляду на, що поліпшення, за 
SNOT-22, були продемонстровані не тільки 
в назальному домені, ця додаткова проце-
дура, мабуть, має більш широкі переваги, 
які цілком можуть бути зумовлені покраще-
ною доставкою післяопераційних місцевих 
препаратів до пазух. 

 
6.2.1.8.2. Хірургічні втручання на 

носових раковинах 
Що стосується додаткових хірургіч-

них втручань на перегородці, докази для 
хірургії носових раковин обмежені. В одно-
му дослідженні розглядалося два методи 
хірургії носових раковин під час ендоскопі-
чної синусохірургії (ESS), де 54 пацієнта з 
хронічним риносинуситом було рандомізо-
вано наступним чином: першій групі паціє-
нтів виконувалась латероконхопексія і ра-
діочастотна абляція нижніх носових рако-
вин, другій групи – тільки нижня латероко-
нхопексія. Показники за SNOT-20 і шкалою 
Лунд-Кеннеді були значно кращими в групі 
кобляції [448]. 

Інше невелике дослідження за участю 
всього 16 пацієнтів не показало помітної 
користі від резекції середньої носової рако-
вини у випадках ХРС з назальним поліпо-
зом протягом шести місяців після операції, 
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але, оскільки дослідження є недостатньо 
обґрунтованим, воно має невелику цінність 
[449]. 

 
6.2.1.8.3. Поєднання септопластики 

та хірургічних втручань на носових  
раковинах 

Дані статистики госпітальних епізодів 
в Великобританії показують, що в 2017-18 
роках в Англії було виконано 11 177 ESS 
при ХРС з назальним поліпозом, при яких в 
6% випадках було також виконано септоп-
ластику і операції на носових раковинах, в 
13% – септопластику і 11% перенесли опе-
рацію на носових раковинах, що, приблиз-
но, стосується 1 з 3 від всіх випадків ESS 
при ХРС з назальним поліпозом. Ті ж дані 
для ХРС без назального поліпозу показу-
ють, що з 3876 випадків ESS 12% перенесли 
септопластику і операцію на носових рако-
винах, 16% – септопластику і 14% – опера-
цію на носових раковинах; таким чином це, 
приблизно, 40% від всіх випадків ХРС без 
назального поліпозу. В цілому для всіх ви-
падків ХРС в 33% випадках ESS була про-
ведена додаткова септопластика та/або опе-
рація на носових раковинах. Хоча ці дані 
нічого не говорять нам про результати, вони 
вказують на вибір хірурга в цих випадках. 
Неясно, стосувалась «хірургія носових ра-
ковин» середніх або нижніх носових рако-
вин. 

 
6.2.1.9. Електроінструменти 
Хоча електроінструменти зараз є ста-

ндартом лікування в багатьох лікарнях, 
тільки в чотирьох дослідженнях це конкре-
тно розглянуто. У 2013 р. Saafan та співав-
тори провели проспективне рандомізоване 
контрольоване дослідження для порівняння 
ефективності та безпеки потужних і звичай-
них інструментів для ендоскопічної хірургії 
носових пазух у пацієнтів, які перенесли 
ESS з приводу ХРС з назальним поліпозом, 
розмір вибірки становив 200 пацієнтів [450]. 
У дослідженні розглядалися як інтраопера-
ційний стан, так і післяопераційні результа-
ти, включаючи ускладнення в періоперацій-
ному періоді. Єдина істотна помітна статис-
тично значуща різниця в поліпшенні симп-
томів за ВАШ через 12 місяців між двома 
групами була для нюху в групі із застосу-

ванням потужних електроінструментів 
(p<0,001). Час операції і хірургічні умови, а 
також частота утворення післяопераційних 
синехій були значно кращими в групі, де 
використовувалися потужні електроінстру-
менті, з тенденцією до поліпшення часу до 
відновлення слизової оболонки порожнини 
пазух. В окремому дослідженні 60 пацієн-
тів, рандомізованих по одній половині носа, 
щоб застосовувати електроінструменти 
тільки на одній стороні, також підтвердили 
скорочення часу операції на стороні, де за-
стосовувались потужні інструменти [451]. 
Однак більш недавнє дослідження показало, 
що не було значної різниці через 13 місяців 
між 48 пацієнтами, що лікувалися за допо-
могою звичайних інструментів, і 49 пацієн-
тами, у яких використовувався мікродеб-
райдер, в якості критерії оцінки результатів 
використовувались градація назальної ендо-
скопії Купферберга, бали за шкалою SNOT 
з 20 пунктів, бали за шкалою Лунда-Маккея 
і час мукоциліарного кліренсу [452]. Це 
підтвердило результати більш раннього 
дослідження 2003 р., в якому представлено 
аналогічні результати [453]. Дійсно, Tirelli 
та співавтори в 2013 р. проаналізували 311 
випадків двостороннього ХРС з назальним 
поліпозом в проспективному рандомізова-
ному простому сліпому дослідженні з вико-
ристанням кожного пацієнта в якості влас-
ного контролю, при цьому одна сторона 
була прооперована з допомогою щипців 
Блейкслі, а протилежна сторона – за допо-
могою мікродебрайдера. Після періоду спо-
стереження, який в середньому склав 
13,3±1,2 місяця, показано, що щипці Блейк-
слі викликали значно нижчу частоту реци-
дивів назального поліпозу, ніж мікродеб-
райдер (p<0,001), хоча мікродебрайдер ви-
явився більш ефективним в запобіганні 
утворенню синехій (p<0,05) [454]. Цікаво, 
що дослідження, що порівнює звичайні рі-
жучі і не ріжучі інструменти, також показа-
ло меншу кількість синехій в середньому 
через 12 років спостереження у тих пацієн-
тів, у яких використовувались ріжучі ін-
струменти [455]. Побоювання щодо того, 
що матеріал, отриманий за допомогою ін-
струментів з електроприводом, не буде під-
ходити для гістологічної діагностики, були 
відхилені дослідженням McGarry та співав-
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торів, які показали, що матеріал може бути 
зібраний в пастку для зразків, і його можна 
порівняти з матеріалами, отриманими тра-
диційним способом для проведення гістоло-
гічного дослідження [456]. Більш пізньою 
розробкою Medtronic є «гідродебрайдер», 
який використовує зрошення фізіологічним 
розчином під тиском для очищення порож-
нин носових пазух під час ESS. Проте дос-
лідження, присвячене «струменевому про-
миванню» носових пазух, не показало ні-
яких суб'єктивних або об'єктивних переваг 
лікування, хоча було недостатньо потужним 
дослідженням, бо включало тільки 12 паці-
єнтів і в ньому порівнювались половини 
носа [457]. 

 
6.2.1.10. Балонна синусопластика 
В рандомізованому контрольованому 

дослідженні 2012 р., клінічне дослідження 
REMODEL, було перевірено гіпотезу про 
те, що поліпшення симптомів після балон-
ної дилатації не поступається ESS і що ба-
лонна дилатація перевершує ESS у відно-
шенні післяопераційної санації рани. До 
дослідження було включено пацієнтів з 
ХРС, обмеженим верхньощелепними пазу-
хами, з ураженням передньої ґратчастої 
кістки або без неї. Було проліковано дев'я-
носто два пацієнти (50 балонних дилатацій; 
42 ESS), і результати показали середнє по-
ліпшення за SNOT-20 на 1,67±1,10 і 
1,60±0,96 в групах балонної дилатації і 
FESS, відповідно. Обидві групи показали 
клінічно значиме і статистично значуще 
(p<0,0001) поліпшення, а балонна техніка не 
поступалася FESS (p<0,001). Балонна техні-
ка показала перевагу в скороченні післяопе-
раційних санацій (p<0,0001). Післяопера-
ційні ускладнення, такі як носова кровотеча, 
застосування анальгетиків і час відновлен-
ня, були значно нижчими в групі балонної 
техніки (p<0,01). Про інші ускладнення не 
повідомлялось, але повідомлялось про ре 
операції – по одній в кожній групі. Це дос-
лідження покликане підкреслити, що в мо-
делі охорони здоров'я, коли пацієнти звер-
таються на ранній стадії, балонна синусоп-
ластика може зіграти свою роль в більш 
легких випадках ХРС  [458]. У Великобри-
танії Національний інститут охорони здоро-
в'я та передового досвіду санкціонував ви-

користання системи мультисинусової дила-
тації XprESS2 для лікування неускладненого 
хронічного риносинуситу після невдалого 
лікування. Конкретні критерії, які вони ре-
комендують для застосування балонної си-
нусопластики, включають відбір пацієнтів з 
ХРС, у яких немає важкого назального по-
ліпозу або складних випадків, і рекоменду-
ють виконувати процедуру під місцевою 
анестезією, проте економічне моделювання 
для цього не відображає практики Великоб-
ританії [459]. 

Ці рекомендації були підтримані сис-
тематичним оглядом [460] 9 досліджень, 
включаючи рандомізоване контрольоване 
дослідження REMODEL, яке включало ви-
хідних 92 пацієнта, але розширена когорта 
складалась з 135 пацієнтів з рефрактерного 
з медичної точки зору ХРС, що лікувався за 
допомогою ESS або балонної дилатації. У 
130 пацієнтів були дані за 12 місяців, у 66 – 
за 18 місяців і у 25 – за 24 місяці. Результа-
ти були співставні для FESS і балонної ди-
латації зі значним скороченням кількості 
симптомів, пропусків роботи, відвідувань 
лікаря та використання антибіотиків в обох 
групах. У групі балонної дилатації віднов-
лення було більш швидким. Слід зазначити, 
що всі включені пацієнти мали дуже обме-
жене захворювання носових пазух, визначе-
не радіологічними методами. 

Bizhaki  та співавтори, дослідження 
яких 2014 р. було включено Jenks, згодом 
опублікували три статті, які розглядали 
якість життя, мукоциліарний кліренс та опір 
носових дихальних шляхів за шість місяців 
спостереження у когортному дослідженні 
[461-463]. Вони показали поліпшення якості 
життя (за даними SNOT-22), відсутність змін 
в мукоциліарному кліренсі (за вимірювання-
ми за допомогою сахаринового тесту, барв-
ника метиленового синього і альбуміну, мі-
ченого Tc99m) і зниження опору носових 
дихальних шляхів (за вимірюваннями за до-
помогою акустичної ринометрії і риномано-
метрії) в обох групах, але статистичної різ-
ниці між балонною синусопластикою і ESS 
                                                           
2 Система мультисинусової дилатації XprESS (XprESS) – це мало-
інвазивна альтернатива функціональній ендоскопічній хірургії 
навколоносових пазух (FESS), яка використовується у пацієнтів з 
хронічним або рецидивуючим гострим синуситом, який не 
піддається лікуванню (прим. ред.). 



92  Оториноларингологія, №2 (4), 2021 

не було. У більш недавньому дослідженні 
Minni і співавторів [464] 102 пацієнти були 
рандомізовані на легкий і помірний/тяжкий 
фронтальний ХРС на основі оцінки за шка-
лою LM, та (застосування) балонної катете-
ризації (BCD) або ESS. Первинні результати 

оцінювалися за бальною шкалою радіологіч-
но і за SNOT-20. Ніяких істотних відміннос-
тей між групами не було показано, за винят-
ком пацієнтів, які перенесли BCD з приводу 
помірного/тяжкого ХРС, у яких було значне 
поліпшення згідно SNOT-20. 
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