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Дисертація присвячена підвищенню якості діагностики та оцінки 

ефективності консервативного лікування хворих з гострими риносинуситами 

на основі використання дистанційної інфрачервоної термографії. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 

встановлено інформативність дистанційної інфрачервоної термографії у 

запропонованій модифікації на підставі нового термографа (Аналізатора 

Теплових Полів -1) зі спектральним діапазоном чутливості 8 ÷ 14 мкм на базі 

мікроболометричної матриці для об’єктивної оцінки гострих риносинуситів, 

що підвищує ефективність дистанційної інфрачервоної термографії у 

порівнянні з попередніми моделями за рахунок розширення технічних 

можливостей. 

Встановлено, що розроблена уніфікована тепловізійна методика  

кількісного та якісного аналізу розподілу й динаміки змін аномальних 

теплових полів людини адаптована для діагностики, динамічного 

спостереження та оцінки ефективності лікування гострого риносинуситу. 

Доведено, що використання модифікованої методики комп’ютерної 

обробки термограм при застосуванні термографу (Аналізатора Теплових 

Полів-1), в діагностиці та оцінці ефективності лікування гострого 

риносинуситу, є істотно ефективнішою – 41,8 ± 2,2% до 20,1 ± 3,1% (р<0,05) 

в порівнянні зі стандартною методикою обробки. 
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Доповнено матеріали термографічних показників в діагностиці гострих 

риносинуситів, встановлено інформативність змін цих показників у пацієнтів 

з різною формою й локалізацією гострого запального процесу передньої 

групи синусів залежно від статі та віку та у вагітних. 

Застосування методу статистичного аналізу – ROC дозволило 

встановити уточнені наукові дані про те, що метод дистанційної 

інфрачервоної термографії має зіставну з комп’ютерною томографією 

навколоносових пазух чутливість – 90% та 73% відповідно, точність – 96%, 

проти 80% та  специфічність – 82,6%, проти 95,0%, але при цьому 

дистанційна інфрачервона термографія є не променевим та не інвазивним 

методом.  

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що  

розроблена та впроваджена в практичну охорону здоров’я методика 

проведення комп’ютерної обробки термограм голови при уражені 

навколоносових пазух та інтерпретації отриманих результатів дозволить 

практикуючому лікарю-оториноларингологу швидко встановлювати діагноз 

та призначати адекватне лікування. А долучення до стандартних схем 

безпункційного лікування бактеріальних форм риносинуситів ретроназально-

аспіраційної методики іригації порожнини носа дає змогу підвищити 

ефективність та скоротити термін лікування. 

Для вирішення поставлених завдань було проведено обстеження 197 

хворих на гострий риносинусит та 105 здорових осіб (група контролю) за 

період з 2015 до 2016 року. 

При клінічній оцінці стану хворих на гострий риносинусит та 

ефективності його лікування користувалися загально-клінічним 

обстеженням, а також використовували додаткові методи обстеження, такі як 

ендоскопічне дослідження, рентгенографія і комп’ютерна томографія. 

Для вимірювання теплових полів людини використовували термограф 

3-го покоління – аналізатор теплових полів на базі мікроболометричної 

матриці форматом 384х288 елементів, з вбудованим екраном. 
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В результаті дослідження розроблено систематизовану цифрову базу 

термографічних даних при гострих запальних ураженнях навколоносових 

синусів передньої групи. 

Визначено нормальні термометричні та термографічні показники 

обличчя. Термотопографічні карти в осіб різної статі й віку в нормі мають 

низку особливостей: локальна температура лицьової ділянки вища в жінок, 

ніж у чоловіків у середньому на 0,9 ± 0,1 °С, а в міру прогресування віку (з 19 

по 91 рік) виявлено достовірну залежність у зниженні температури над 

пазухами у чоловіків на 1,9 °С, у жінок на 2,0 °С.  

Було з’ясовано, що у здорових осіб, у тому числі і у вагітних, над 

верхньощелепною пазухою середня температура склала Т = 33,7⁰С ± 0,13⁰С, 

над лобовою пазухою цей показник відповідав Т = 33,9⁰С ± 0,12⁰С. 

Температурні показники над ґратчастим лабіринтом та медіальним відділом 

орбітальної ділянки дорівнювали Т = 34,2⁰С ± 0,13⁰С, а над зовнішнім 

відділом порожнини носа – Т = 33,6⁰С ± 0,11⁰С. 

Таким чином, термометричні та термографічні дані навколоносових 

синусів у нормі, виходячи з отриманих результатів, можуть бути використані 

як критерії оцінювання розвитку й перебігу гострих запальних процесів у 

вражених ділянках. 

При визначенні температурних показників над навколоносовими 

пазухами передньої групи було встановлено статистично достовірну їх зміну 

при запальних захворюваннях. Так, при гострих вірусних та післявірусних 

риносинуситах виявлено термоасиметрію Δ Т = 0,6 ± 0,01 ⁰С (р˃0,05), а при 

бактеріальних формах гострих риносинуситів термоасиметрія становила Δ Т 

= 1,3 ± 0,04 ⁰С (р <0,05). Аналіз даних інфрачервоної термографії, отриманих 

на етапах лікування, свідчив про достовірне зниження температурних 

параметрів над пазухами й досягнення ними рівня температур здорових 

людей. 

Так само при вивченні окремих нозологічних форм гострих 

риносинуситів виявлено термоасиметрію, яка становила: при ізольованих 
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формах гострих вірусних та післявірусних верхньощелепних риносинуситів – 

Δ Т = 0,7 ± 0,02 ⁰С (р ˃0,05), при гострих вірусних та післявірусних 

фронтитах – Δ Т = 0,7 ± 0,05 ⁰С (р˃0,05), а при гострих вірусних та 

післявірусних етмоїдитах – Δ Т = 0,6 ± 0,03 ⁰С (р˃0,05). Водночас, при 

вивченні бактеріальних форм, термоасиметрія при ізольованих формах 

гострих бактеріальних верхньощелепних риносинуситів становила Δ Т = 1,6 

± 0,05 ⁰С (р <0,05), при гострих бактеріальних фронтитах – Δ Т = 1,4 ± 0,09 

⁰С (р <0,05), а при гострих бактеріальних етмоїдитах – Δ Т = 1,5 ± 0,09 ⁰С 

(р<0,05). 

При вивченні даних дистанційної інфрачервоної термографії в 

діагностиці гострого риносинуситу залежно від форми, статі та віку, із 

включенням вагітних, виявлено термоасиметрію при вірусних та 

післявірусних формах ∆Т = 0,6 ± 0,04⁰С - 0,8 ± 0,05⁰С. Так само при 

бактеріальних формах  - ∆Т = 1,3 ± 0,08⁰С - 1,7 ± 0,21⁰С. При цьому не 

встановлено статистично достовірної різниці (р˃0,05). 

Застосування методу статистичного аналізу – ROC дозволило отримати 

уточнені наукові дані про те, що метод дистанційної інфрачервоної 

термографії у діагностиці має зіставлену з комп’ютерною томографією 

навколоносових пазух чутливість – 90% та 73% відповідно, точність – 96%, 

проти 80% та специфічність – 82,6%, проти 95,0%, а в порівнянні з 

рентгенографією навколоносових пазух ці показники були значно вищими: 

проти 62%, 68,75%, 90,9% відповідно. 

При цьому чутливість дистанційної інфрачервоної термографії 

навколоносових пазух передньої групи при моносинуситах відповідала 

показнику у 84%, при білатеральних синуситах – 77%, та при полісинуситах 

– 72%. 

Включення запропонованої модифікованої ретроназально-аспіраційної 

іригації порожнини носа в загальну схему лікування хворих з гострим 

риносинуситом дозволило підвищити ефективність до 80,0% ± 5%, проти 

35,0% ± 5% при лікуванні без іригаційної терапії (р<0,05) . При цьому її 
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вплив позитивно позначається на динаміці протікання загальних симптомів 

даної патології та сприятливо впливає на одужання пацієнтів.  

Ключові слова: діагностика, навколоносовий синус, інфрачервона 

дистанційна термографія, гострі риносинусити, термограма, іригаційна 

терапія. 
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SUMMARY 

Karchynskyi О.О. Diagnosis and assessment of the effectiveness of 

treatment of patients with acute paranasal sinusitis through the using remote 

infrared thermography. - Qualifying scientific work on the manuscript. 

The thesis for the degree of candidate of medical sciences, specialty 

14.01.19, otorhinolaryngology (222 – Medicine). - Kharkiv National Medical 

University, Kharkiv, 2019. 

The defence of a thesis will take place at SI "O.S. Kolomiychenko Institute 

of Otolaryngology of National Academy of Medical Science of Ukraine", Kyiv, 

2019. 

The thesis is devoted to improve the efficiency of diagnosis and assessment 

of treatment of acute sinusitis based on the application developed technique of 

thermographic study of the paranasal sinuses of anterior group. 

The scientific novelty of the obtained results is that the informativeness of 

the remote infrared thermography in the proposed modification was established on 

the basis of a new thermograph (Heat Field Analyzer -1) with a spectral sensitivity 

range of 8 ÷ 14 microns based on the microbolometer matrix for the objective 

assessment of acute rhinosinusitis that increases the efficiency of remote infra-red 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4272287_1_2&s1=%E7%E0%F9%E8%F2%E0%20%E4%E8%F1%F1%E5%F0%F2%E0%F6%E8%E8
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=22041_1_2&s1=%EF%F0%EE%E8%E7%EE%E9%F2%E8
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thermography compared with the previous models due to the expansion of 

technical capabilities. 

It is established that the unified thermal imaging technique of quantitative 

and qualitative analysis of distribution and dynamics of changes of abnormal 

thermal fields of the person is adapted for diagnostics, dynamic observation and 

evaluation of the effectiveness of treatment of acute rhinosinusitis. 

It is proved that the use of the modified method of computer processing of 

thermograms with the use of a thermograph (Thermal Field Analyzer-1), in the 

diagnosis and evaluation of the effectiveness of treatment of acute rhinosinusitis, is 

significantly more effective - 41.8 ± 2.2% to 20.1 ± 3.1% (p <0,05) compared with 

the standard treatment method. 

The materials of thermographic indices in the diagnosis of acute 

rhinosinusitis have been supplemented, the informativity of changes in these 

indices in patients with different forms and localization of the acute inflammatory 

process of the anterior group of sinuses, depending on sex and age and in pregnant 

women, has been established. 

Using the method of statistical analysis - the ROC allowed the establishment 

of refined scientific data that the method of remote infrared thermography 

comparable to computer tomography of the perineum sinuses sensitivity - 90% and 

73% respectively, accuracy - 96% against 80% and specificity – 82.6%, against 

95.0%, but remote infrared thermography is not a radiant or non-invasive method.  

The practical significance of the results obtained is that the method of 

computer processing of thermograms of the head in the affected occipital sinuses 

and the interpretation of the results obtained by the practicing doctor-

otorhinolaryngologist will be able to quickly diagnose and provide adequate 

treatment, developed and implemented in practical health care. And the addition to 

the standard schemes of impunity treatment of exudative forms of sinusitis of the 

retro-nasal-aspiration technique of nasal cavity irrigation makes it possible to 

increase the effectiveness and reduce the duration of treatment. 
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To solve the problems, 197 patients with acute rhinosinusitis and 105 

healthy individuals (control group) were screened for the period from 2015 to 

2016. 

In the clinical evaluation of the patients with acute rhinosinusitis and the 

effectiveness of its treatment, were used general-clinical examination, and also 

used additional methods of examination, such as endoscopic examination, 

radiography and computed tomography. 

For the measurement of human thermal fields, a 3rd generation thermograph 

was used - a thermal field analyzer based on a microbolometer matrix of 384x288 

elements, with a built-in screen. 

The systematic, digital thermographic data base of the acute inflammatory 

lesions of the paranasal sinuses of anterior group was developed. 

Normal thermometric and thermographic indicators of the face were 

determined. Thermotopographic maps in individuals of different sex and age 

normally have a number of characteristics: the local temperature of the facial 

region is higher in women than in men on average by 0.9 ± 0.1 ° C, and as the age 

progresses (from 19 to 91 years), it was a significant dependence in the 

temperature decrease over the sinuses in men at 1.9 ° C, in women at 2.0 ° C.  

It was found that in healthy persons, including pregnant women, above the 

maxillary sinus the average temperature was T = 33.7 ° C ± 0.13 ° C, this index 

corresponded to T = 33.9 ± 0.12 ° C above the frontal sinus. Temperature values 

above the lattice maze and the medial part of the orbital region were                       

T = 34.2 ± 0.13 ° C, and above the external part of the nasal cavity it was               

T = 33.6 ± 0.11 ° C. 

Thus, the thermometric thermographic data of normal paranasal sinuses, 

based on the results, can be used as a criterion for assessing the development and 

course of acute inflammation in the affected area. 

A statistically significant change in temperature over the paranasal sinuses of 

anterior group in inflammatory diseases was established. Thus, in acute viral and 

post-viral rhinosinusitis it was detected the thermoassimetry - ΔT = 0.6 ± 0.01 ⁰С 
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(р˃0,05), and for bacterial forms of acute rhinosinusitis, the thermoassimetry was - 

Δ T = 1.3 ± 0.04 ° C (р <0,05). When analyzing infrared thermography data, 

obtained at the treatment stages, a significant decrease in temperature over the 

sinuses and reaching the temperature level of healthy people was revealed. 

Also, in the study of individual nosological forms of acute rhinosinusitis, 

thermoassimetry was revealed, which was: ΔT = 0.7 ± 0.02 ⁰C (p˃0.05) at isolated 

forms of acute viral and post-viral maxillary rhinosinusitis, at acute viral and post-

viral frontitis - ΔT = 0.7 ± 0.05 ⁰С (р˃0.05), and at acute viral and post-viral 

etmoiditis - ΔT = 0.6 ± 0.03 ⁰С (р˃0.05). Also, in the study of bacterial forms, 

thermoassimetry at isolated forms of acute bacterial maxillary rhinosinusitis was 

ΔT = 1.6 ± 0.05 ⁰C (p <0.05), at acute bacterial frontitis - ΔT = 1.4 ± 0.09 ⁰С        

(р <0.05), and at acute bacterial etmoiditis - ΔT = 1.5 ± 0.09 ⁰С (р<0.05). 

In the study of remote infrared therapy in the diagnosis of acute 

rhinosinusitis, depending on the form, gender and age, including pregnant women, 

thermal asymmetry in viral and post-viral forms was detected                                

∆Т = 0.6 ± 0.04⁰С – 0.8 ± 0.05⁰С. Similarly, in bacterial forms it was detected 

thermal asymmetry in the range of ∆Т = 1.3 ± 0.08⁰С – 1.7 ± 0.21⁰С. At the same 

time, no statistically significant difference was established (p˃0,05). 

The use of the statistical analysis method - ROC allowed to obtain refined 

scientific data that the method of remote infrared thermography in diagnosis has a 

comparison with computer tomography of the perinear sinus sensitivity - 90% and 

73% respectively, accuracy - 96% against 80% and specificity – 82.6% against 

95.0%, and compared to radiographs of the perineal sinuses, these rates were 

significantly higher: 62%, 68.75%, 90.9%, respectively. 

In this case, the sensitivity of remote infrared thermography of the perineal 

sinuses of the anterior group in the monosinusitis corresponded to an index of 

84%, with biliary sinusitis - 77%, and with polysinusitis - 72%. 

The inclusion of the proposed modified retoneasal-aspiration irrigation of 

the nasal cavity into the general treatment regimen of patients with acute 

rhinosinusitis allowed increasing the efficiency to 80.0% ± 5%, against 35.0% ± 
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5% during treatment without irrigation therapy (p<0.05) . At the same time, its 

influence has a positive effect on the dynamics of the general symptoms of this 

pathology and favorably affects the recovery of patients. 

Keywords: diagnostics, paranasal sinuses, remote infrared thermography, 

acute rhinosinusitis, thermogram, irrigation therapy. 
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Вступ 

Актуальність проблеми 

Запальні захворювання носа й навколоносових пазух (ННП) належать 

до числа найбільш поширених видів патології верхніх дихальних шляхів і 

посідають друге місце в структурі захворюваності ЛОР-органів, кількість їх з 

роками практично не зменшується. Та водночас, незважаючи на появу нових 

методів лікування, відзначається щорічне збільшення кількості хронічних 

форм не менше ніж на 1,5 – 2% [55, 98, 131, 135, 136, 198, 248]. 

Згідно з епідеміологічними дослідженнями у світі 15% дорослого 

населення і 5% дітей страждають на запальні захворювання ННП. За даними 

статистичних показників, в Україні на гострі риносинусити (ГРС) хворіють 

до 12–15% населення. Частка верхньощелепного синуситу (ВЩС) серед всіх 

риносинуситів складає 56–73%. У рамках Національної програми США з 

вивчення стану здоров'я населення, що проводилася в 2008 р., було показано, 

що приблизно кожен сьомий (13,4%) дорослий у віці ≥ 18 років хворів на 

риносинусит протягом останніх 12 місяців. Захворюваність серед дорослих 

США у жінок вища, ніж у чоловіків (приблизно в 1,9 раза). При цьому пік 

захворюваності припадає на дорослих віком 45–74 років [134, 220]. 

Хворі із запаленням ННП становлять 29–30% всіх пацієнтів 

оториноларингологічних стаціонарів і 15–16% амбулаторних хворих [26, 48, 

134, 148]. За даними літератури, запальні захворювання носа та ННП, що 

супроводжуються проліферативними процесами в слизовій оболонці, є 

провідними в оториноларингології за частотою звернень хворих як в 

поліклініки, так і в ЛОР відділення стаціонарів. 

Визначення Американської академії оториноларингології і Канадського 

товариства отоларингології -  «Хірургія голови та шиї» описує ГРС, як 

хвороби, що тривають до 4 тижнів. Згідно з керівним принципом 

європейського позиційного документу щодо ГРС  2012 [210], для діагностики 

цього стану в рамках первинної медико-санітарної допомоги досить 

клінічного обстеження з передньою риноскопією і визначенням температури 
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тіла. Обстеження на зображення, такі як стандартна рентгенографія синусів 

та КТ синусів в разі ГРС, зазвичай не рекомендується. Але існує потреба в 

додаткових методах обстеження для уточнення діагнозу ГРС, які будуть 

швидкими в виконанні, портативними, не шкідливими (особливо для 

вагітних та дітей). 

Актуальність вивчення проблеми риносинуситів зумовлена також тим, 

що основні симптоми цього захворювання: лицьовий і головний біль, 

утруднення носового дихання, гнійні виділення з носа й порушення нюху 

значно обтяжують загальний стан пацієнта. Крім того, вивчення проблеми 

риносинуситів обумовлено ще й тим, що вона виходить далеко за межі 

оториноларингології й тісно пов'язана з бронхолегеневою патологією, 

алергізацією організму та змінами в місцевому й гуморальному імунітеті [30, 

39, 128]. Риносинусит часто стає відправною точкою в розвитку хронічного 

бронхіту, пневмонії або бронхіальної астми [41, 134]. 

На сучасному рівні розвитку медицини проблема діагностики різних 

патологічних станів ЛОР-органів залишається досить актуальним питанням. 

Неадекватне проведення діагностичних заходів на ранніх етапах розвитку 

захворювання в більшості випадків є причиною виникнення ускладнень або 

сприяє затяжному перебігу патологічного процесу [25]. 

Тому, на сучасному етапі науково-технічного прогресу приваблює 

увагу модифікована дистанційна інфрачервона термографія (ДІТ) з 

цифровою обробкою термограм –  метод реєстрації власного інфрачервоного 

випромінювання досліджуваної поверхні тіла людини за допомогою 

спеціальних приладів. 

Загальновідомо, що найоб'єктивнішим критерієм розвитку 

патологічного процесу є яскраво виражена клінічна картина захворювання на 

пізній стадії розвитку, тимчасом як пацієнти можуть висунути низку 

суб’єктивних скарг до появи об’єктивних ознак. Таким чином, використання 

спеціальних діагностичних заходів дозволяє прогнозувати виникнення, 
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розвиток і перебіг патологічного процесу, своєчасно призначити й провести 

адекватне лікування, уникнути можливості розвитку тяжких ускладнень. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дана дисертація виконана в рамках комплексної теми кафедри 

оториноларингології Харківського національного медичного університету 

(ХНМУ) «Вивчення та моделювання гострих та хронічних патологічних 

процесів ЛОР органів для підвищення ефективності їх лікування».                

(№ державної реєстрації: 0116U004985, УДК [616.211+616.216]-002.1/.2-

003.6-02-092-036-07-08(047.31)). 

Мета дослідження 

Підвищення якості діагностики та оцінки ефективності 

консервативного лікування хворих з гострими риносинуситами на основі 

використання дистанційної інфрачервоної термографії. 

Завдання дослідження 

Відповідно до поставленої мети було визначено основні завдання 

дослідження. 

1. Визначити розподіл показників дистанційної інфрачервоної 

термографії навколоносових синусів і порожнини носа у практично здорових 

людей залежно від статі, віку та у вагітних. 

2. Дослідити показники термограм ділянок проекції ННП у пацієнтів з 

різною формою ГРС залежно від статі, віку та у вагітних. 

3. Оцінити інформативність модифікованої методики обробки 

термограм в діагностиці різних форм ГРС. 

4. Порівняти інформативність ДІТ в діагностиці ГРС з даними 

променевих методів діагностики (рентгенографія ННП, КТ ННП). 

5. Оцінити ефективність ДІТ в динамічному спостереженні за хворими 

з бактеріальними ГРС при консервативному лікуванні.  

Об’єкт дослідження 

 Гострий риносинусит. 
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 Предмет дослідження 

 Температурні показники навколоносових ділянок при проведенні 

термографічного обстеження у хворих на гострий риносинусит. Клінічні та 

термографічні показники ефективності лікування гострого бактеріального 

риносинуситу, у тому числі при долученні до стандартних схем лікування 

іригаційної терапії та без неї. 

Методи дослідження 

• Клінічні методи дослідження: скарги, анамнез, отоларингологічне 

інструментальне обстеження, ендоскопічне обстеження порожнини носа, 

рентгенографія навколоносових пазух, за необхідності комп’ютерна 

томографія, спіральна комп’ютерна томографія; 

• Клініко-лабораторні дослідження: загальний аналіз крові, біохімічний 

аналіз крові, визначення рівня глюкози в крові. Загальний аналіз сечі. 

Дослідження на ідентифікацію в крові антитіл до вірусів гепатиту – В, С і 

збудника сифілісу, визначення часу згортання і часу кровотечі; 

• Термографічний метод дослідження; 

• Статистичні методи. 

 Наукова новизна 

Встановлено інформативність ДІТ у запропонованій модифікації на 

підставі нового АТП-1 термографа зі спектральним діапазоном чутливості      

8 ÷ 14 мкм на базі мікроболометричної матриці для об’єктивної оцінки ГРС, 

що підвищує ефективність ДІТ у порівнянні з попередніми моделями за 

рахунок розширення технічних можливостей. 

Встановлено, що розроблена уніфікована тепловізійна методика  

кількісного та якісного аналізу розподілу й динаміки змін аномальних 

теплових полів людини адаптована для діагностики, динамічного 

спостереження та оцінки ефективності лікування ГРС. 

Доведено, що використання модифікованої методики комп’ютерної 

обробки термограм при застосуванні АТП-1 термографу, в діагностиці та 
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оцінці ефективності лікування ГРС, є істотно ефективнішою – 41,8 ± 2,2% до 

20,1 ± 3,1% (р<0,05) в порівнянні зі стандартною методикою обробки. 

Доповнено матеріали термографічних показників в діагностиці ГРС,  

встановлено інформативність змін цих показників у пацієнтів з різною 

формою й локалізацією гострого запального процесу передньої групи синусів 

залежно від статі та віку та у вагітних. 

Застосування методу статистичного аналізу – ROC дозволило 

встановити уточнені наукові дані про те, що метод ДІТ має зіставну з КТ 

ННП чутливість – 90% та 73% відповідно, точність – 96%, проти 80% та  

специфічність – 82,6%, проти 95,0%, але при цьому ДІТ є не променевим та 

не інвазивним методом. 

Практичне значення отриманих результатів 

1. Показано неінвазивність, відсутність протипоказань, простоту 

застосування в поєднанні з високим ступенем інформативності та 

економічною доступністю методу ДІТ, що дозволяє рекомендувати його до 

широкого впровадження в практику. 

2. З’ясовано термометричні параметри для практично здорових людей і 

хворих на ГРС, які будуть рекомендовані для широкого впровадження в 

практику оториноларинголога з метою діагностики та оцінки ефективності 

консервативного лікування при гострих запальних ураженнях ННП передньої 

групи синусів. 

3. Розроблена та впроваджена в практичну охорону здоров’я методика 

проведення комп’ютерної обробки термограм голови при уражені ННП та 

інтерпретації отриманих результатів дозволить практикуючому лікарю-

оториноларингологу  швидко встановлювати діагноз та призначати адекватне 

лікування (патент №112855 від 26.12.2016р.). 

4. Створено регламент динамічного спостереження перебігу ГРС у вагітних 

шляхом вивчення особливостей зміни термографічних показників в ділянках 

проекції ННП при гострому запальному процесі. 
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5. Доведено, що долучення до стандартних схем безпункційного лікування 

бактеріальних форм риносинуситів ретроназально-аспіраційної методики 

іригації порожнини носа дає змогу підвищити ефективність лікування 

(патент №115003 від 27.03.2017р.) до – 80,0% ± 5% у другій підгрупі проти 

35,0% ± 5% в першій підгрупі (р<0,05) за рахунок зменшення симптомів 

носової обструкції. 

Особистий внесок здобувача 

Виконавець самостійно виконав, проаналізував та узагальнив весь 

обсяг медичних досліджень: клінічний огляд, відбір та формування груп осіб 

для наукового дослідження. Особисто проводив дистанційну інфрачервону 

термографію навколоносових пазух з подальшою комп’ютерною обробкою 

отриманих результатів. Автор проводив лікування хворих на ГРС за 

стандартними схемами зі включенням запропонованої методики іригації 

порожнини носа при бактеріальних формах риносинуситів. 

Автор особисто провів статистичний аналіз отриманих результатів, 

написав усі розділи дисертації, сформулював висновки і практичні 

рекомендації. 

Апробація результатів дослідження 

Результати досліджень, що включені в дисертацію, повідомлено на 

засіданнях Харківського обласного науково - практичного товариства 

отоларингологів, ISIC (International Scientific Interdisciplinary Congress)         

(м. Харків, 2015 р.), ХІII науково-практичній конференції з міжнародною 

участю студентів та молодих вчених «Науковий потенціал молоді – прогрес 

медицини майбутнього» (м. Ужгород, 2015 р.), 84-ої науково-практичної 

конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації 

в медицині» (м. Івано-Франківськ, 2015 р.). ІХ Міжнародній науково-

практичній конференції студентів та молодих вчених «Спеціальні питання 

діагностики та лікування захворювань ЛОР-органів, краніофаціальної 

ділянки та органа зору», (м. Київ, 2017 р.). 
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Структура і обсяг дисертації.  

Дисертація викладена на 195 сторінках машинописного тексту й 

складається зі вступу, огляду літератури, розділу «Матеріали і методи», 

результатів власних досліджень, обговорення отриманих результатів, 

висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел, додатків. 

Робота містить 40 таблиць і 48 рисунків. Бібліографічний покажчик 

складається з 259 джерел (194 джерела кирилицею і 65 – латиницею). 
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Розділ 1 

Огляд літератури 

1.1. Проблеми діагностики гострих риносинуситів. 

Однією з основних проблем сучасної охорони здоров'я є проблема 

зменшення рівня гострих і хронічних захворювань верхніх дихальних 

шляхів, профілактика їхніх ускладнень і наслідків [85, 117, 124, 131, 134, 136, 

147, 171, 186, 230]. 

На даний час запалення ННП - одне з найпоширеніших захворювань 

ЛОР-органів. Частота виявлення цієї патології залишається на високому рівні 

і до сьогодні та не має тенденції до зниження. До того ж, останнім часом 

відмічається щорічний приріст захворюваності на 1,5–2,0% [48, 132, 147]. 

Гострі ВЩС є досить поширеним захворюванням і  становлять одну з 

важливих проблем оториноларингології. Частка максилярного синуситу 

серед інших риносинуситів становить 56–73%, тобто більшу частину 

пацієнтів. При цьому тенденції до зменшення не спостерігається [122]. 

Бактеріальні форми захворювань верхньощелепних, лобових і ґратчастих 

пазух зрідка мають ізольований перебіг. Найчастіше спостерігається 

комбіноване ураження лобової пазухи і ґратчастих пазух, верхньощелепної 

пазухи і ґратчастих пазух [8]. 

Результати всієї сукупності наукових досліджень у ринології 

показують, що сутність риносинуситу полягає в тому, що він є відповіддю 

запального характеру слизової оболонки порожнини носа і ННП на дію 

різних патогенних чинників. При цьому форма запалення, поширеність, 

тяжкість і результат визначається не тільки особливостями патогенних 

чинників зовнішнього середовища, а й обумовлені станом загальної 

імунологічної реактивності організму, «місцевими особливостями» субстрату 

запалення та анатомічними особливостями порожнини носа й 

навколоносових пазух. 

Класифікація гострих синуситів за МКХ – 10, 11: 

J01 Гострий синусит; 
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J01.0 Гострий верхньощелепний; 

J01.1 Гострий фронтальний; 

J01.2 Гострий етмоїдальний; 

J01.3 Гострий сфеноїдальний; 

J01.8 Інший гострий; 

J01.9 Неуточнений. 

Найбільш частими попередніми станами ГРС є гострі респіраторно-

вірусні інфекції слизової оболонки порожнини носа. При цьому в переважній 

більшості випадків до інфекційного процесу залучаються також ННП [173]. 

Тому цілком очевидно, що основними збудниками ГРС є віруси. 

Риновірус та аденовіруси виділяються більш ніж в однієї третини обстежених 

як з вірусною, післявірусною, так і з бактеріальною формами ГРС, а вірусні 

антигени виділяються у вмісті пазух і в мазках із середніх носових раковин у 

46% випадків [80]. 

Щодо бактеріального чинника [52], то в цілому перелік етіологічно-

значущих для запальних захворювань носа й ННП бактеріальних родів і 

видів не відрізняється надмірною різноманітністю, хоча й охоплює 

представників кокової, паличкоподібної і звивистої, грампозитивної і 

грамнегативної, аеробної та анаеробної, позаклітинної (типової) й облігатно 

паразитичної внутрішньоклітинної (атипової) бактеріальної флори, а також 

умовно віднесених сюди грибів – безсумнівно еукаріотичних 

мікроорганізмів, що традиційно розглядаються спільно з бактеріями в 

контексті участі в патогенетично подібних за клінічними проявами 

захворюваннях [52]. 

Що стосується питомої ваги окремих видів мікроорганізмів у розвитку 

гострих і хронічних риносинуситів, то численні дослідження в даному 

напрямку так і не дозволили сформувати однозначні уявлення про найбільш 

значущі етіологічні чинники і залежності клінічної картини захворювання від 

того чи іншого роду патогена. 
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Так, за даними літератури [174], в більшості випадків збудниками ГРС 

є пневмокок і гемолітична паличка, рідше зустрічається Moraxella Catarrhalis. 

Інші стрептококи, анаероби зустрічаються в невеликій кількості випадків. 

Деякі автори [86] зазначають, що найбільш часто у верхньощелепних 

пазухах хворих на гострий бактеріальний риносинусит виявляють 

пневмококи, гемолітичну паличку, стрептококи. 

Інші автори також відмічають, що провідна роль в етіології 

бактеріальних риносинуситів незалежно від форми належить трьом 

мікроорганізмам – Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, і 

Moraxella catarrbalis [9]. 

Однак, за результатами аналізу літературних джерел [18], є також дані, 

що в 45% усіх спостережень з ННП висівається St. Aureus.  Проте деякі 

автори [25, 52, 60] у своїх дослідженнях демонструють, що в посіві вмісту 

порожнини носа і ННП найчастіше висівається стафілокок (39%), пневмокок 

(3%), кишкова паличка (4%), протей (8%), синьогнійна паличка (4%), 

анаеробна мікрофлора (14%). У 28% ріст мікроорганізмів не спостерігається. 

Також існує думка [151], що при бактеріальному риносинуситі 

провідне значення має бактеріальна мікрофлора, домінуюче значення при 

цьому мають штами епідермального стафілокока, вірулентні властивості 

якого визначають гострий початок захворювання, персистентні – переважно 

хронічні. 

Як показують результати останніх досліджень, при риносинуситах 

переважає золотистий та епідермальний стафілокок, гемолітична паличка й 

пневмококи [60, 120, 234]. Однак багато дослідників відмічають, що 

практично в одній третині всіх спостережень висіяти патогенний агент не 

вдається [116, 120], тобто йдеться про асептичні запальні реакції. 

Актуальність проблеми стає ще більш очевидною з урахуванням 

можливих тяжких внутрішньоорбітальних і внутрішньочерепних ускладнень, 

таких як субперіостальний та екстрадуральний абсцеси, флегмона орбіти, 
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менінгіт тощо. Також слід узяти до уваги ускладнення з боку внутрішніх 

органів: легенів, печінки, нирок, серця [39, 118, 125, 213, 238, 247]. 

Так само відомо, що 80% вперше встановлених діагнозів хронічної 

патології порожнини носа і ННП припадає на вік старше 40 років – найбільш 

працездатний, що свідчить про величезне соціальне значення, здавалося б, 

суто медичною проблемою. Усе ускладнюється тим, що з року в рік усе 

більшій кількості хворих потрібне стаціонарне лікування [76, 97]. 

Крім того, особливістю клінічного перебігу цього процесу є атиповість, 

яка пов'язана з несприятливою екологічною ситуацією та деформованою 

імунологічною реактивністю організму. Труднощі, які виникають під час 

проведення  діагностики різних патологічних станів навколоносових синусів 

свідчать про актуальність даної тематики [25]. 

На сьогодні, в діагностиці захворювань ЛОР-органів використовуються 

різні методи дослідження: рентгенографія, комп'ютерна томографія (КТ), 

магнітно-резонансна томографія (МРТ), ультразвукове дослідження (УЗД) 

[90, 180, 259].  

Велика кількість досліджень присвячена контрастуванню 

навколоносових порожнин. Перші спроби контрастного дослідження були 

зроблені у двадцяті роки ХХ сторіччя. Але більш-менш широкого 

застосування відповідні методики набули пізніше [23, 56]. 

На даний час контрастні методи мають невелике значення у зв'язку з 

розвитком ендоскопічної хірургії та рентгенівської КТ. 

Традиційні методики рентгенівської діагностики уражень ННП і 

порожнини носа забезпечують отримання інформативного діагностичного 

зображення, проте схожість рентгенівської картини різних за своїм 

походженням захворювань, складність інтерпретації тіней, особливо при 

різноманітті анатомічних варіантів будови ЛОР-органів, ускладнює, а іноді й 

спотворює їх дійсний стан. 

У клінічній ринології на даний час часто виникають протиріччя при 

променевій діагностиці уражень ЛОР-органів. Тому застосування такого 
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методу, як КТ, що має здатність одночасно візуалізувати кісткові й м'які 

тканини та проводити їхню пряму денситометрію з метою об'єктивізації 

отриманої інформації є досить перспективною [89, 91, 114, 254, 259]. 

КТ і МРТ, разом з діагностичною ендоскопією, вважаються 

високоточними і вельми достовірними сучасними методами вивчення будови 

ННП з усіх, що застосовуються в практиці [6, 207]. 

Іншим способом допоміжної діагностики запальних захворювань ННП, 

які мають поширення в останні десятиріччя, стала ультразвукова ехо-локація, 

або ультрасонографія. Ультрасонографія має більш низьку, порівняно з 

рентгенологічними методами, інформативність в оцінюванні 

морфоструктури слизової оболонки і вмісту пазух, що обмежує її клінічне 

застосування [113, 138, 183]. 

Проте всі ці методи дослідження мають низку недоліків, серед яких: 

відставання динаміки рентгенологічних ознак від клінічних проявів; 

недоцільність застосування для контролю ефективності лікування; метод 

комп'ютерної томографії дорогий, вимагає спеціального устаткування, 

великих витрат часу і наявності досвідченого персоналу. Але найбільш 

істотний недолік – інвазивність дослідження за рахунок шкідливої дії 

іонізуючого випромінювання на організм людини [15, 27, 89]. 

Таким чином, перелічені вище методи, незважаючи на переваги й 

високу інформативність, мають певні показання до використання і 

залишаються на даний час досить високовартісними, що не дозволяє 

застосовувати їх як скринінг-метод в обстеженні хворих із захворюваннями 

ЛОР-органів. 

У зв’язку з цим,  важливе значення має впровадження в практику 

лікаря-куратора точних, простих та доступних методів дослідження, що 

дозволяють підвищити якість верифікації клінічного діагнозу, особливо на 

первинному рівні лікувально-профілактичних закладів. 

Водночас у медицині широко використовуються методи, які 

ґрунтуються на вимірюванні температури тіла. Температура – універсальне 
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відображення життєдіяльності людини. Практично при всіх захворюваннях 

зміни температурних показників є найпершим симптомом, що свідчить про 

хворобу. Інформацію про функціональні й метаболічні зміни, що 

супроводжуються порушенням мікроциркуляції в ділянці патологічного 

процесу, можуть характеризувати температурні зміни. Просторовий розподіл 

температури допомагає визначити точну локалізацію патологічного процесу. 

Одним із сучасних методів реєстрації температури досліджуваної 

ділянки є інфрачервона термографія (ІЧТ). 

1.2. Характеристика дистанційної інфрачервоної термографії. 

Термографія – це не тільки вимірювання темепературного рельєфу 

поверхні об'єкта, хоча за допомогою тепловізора можна визначити 

темепературу в кожній точці даного об'єкта. Це інформаційний процес, що 

дозволяє оглянути об'єкт цілком, відокремити у нього суттєві ознаки, 

розпізнати й класифікувати. 

Фізико-технічною основою термографії є реєстрація інфрачервоного 

випромінювання, яке випромінює будь-яке тіло, температура якого вища ніж 

абсолютний нуль (-273 ° С) [160]. 

Випромінювані інфрачервоні хвилі містять інформацію про структури 

різних температур, що входять до складу тіла і про їхнє розташування. 

Інфрачервоне випромінювання є низькоенергетичним і для ока людини 

невидимим, тому для його вивчення створено спеціальні прилади – 

термографи, що дозволяють сприймати це випромінювання, вимірювати його 

й перетворювати його на видиму для ока картину [160]. 

Тіло людини випромінює інфрачервоне випромінювання за тими 

самими фізичними законами, що й будь-яке інше фізичне тіло. Основна 

частина власного теплового випромінювання тіла людини знаходиться в 

діапазоні довжини хвиль від 4 до 50 мкм з максимумом спектральної 

щільності, близько 9,6 мкм. У ділянці  хвиль від 5,6 до 25 мкм шкіра людини 

випромінюється як абсолютно чорне тіло (сажа, чорний оксамит) незалежно 

від расової приналежності й ступеня пігментації. Випромінювальна здатність 
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абсолютно чорного тіла W, тобто це кількість енергії, що випромінюється з 

поверхні тіла за 1 секунду за законом Стефана –Больцмана, є пропорційною 

на четвертому ступені абсолютної температури Т: 

W = T4,  

де: - постійна Стефана–Больцмана, яка дорівнює 5,78х10
−8 

Вт·м
−2

·К
−4.

 

Відповідно до цього закону підвищення температури тіла на 1° С є 

причиною зростання випромінювання на 1,4%. Зміна температури 

випромінюваного тіла всього на 20% спричиняє зміни потужності 

випромінювання вдвічі [152]. 

Температуру тіла людини вважають постійною, однак ця стала 

відносна, оскільки в різних ділянках тіла температура неоднакова й 

змінюється залежно від фізіологічного стану організму. Більш правильно 

ділити організм на два шари: гомойотермне ядро (глибокі частини тіла, 

внутрішні органи) і пойкілотермну оболонку (поверхневі шари, шкіра) [179]. 

Підвищення температури ядра або охолодження оболонки викликають 

рефлекторні зміни кровообігу, тонусу судин, що дозволяє підтримувати 

температурну константу. Насправді взаємовідношення між ядром і 

оболонкою надзвичайно складні та регулюються як місцевими, так і 

системними реакціями організму за участю кори головного мозку. 

Терморегуляція є поєднанням двох процесів – теплоутворення й 

тепловіддачі. Тепловий режим організму контролюється в організмі різними 

відділами нервової системи, головним чином – вегетативними [179, 182]. На 

сучасному етапі передбачається існування цілої низки нервових центрів, тією 

чи іншою мірою відповідальних за підтримку теплового балансу організму. 

Вони розташовуються на рівні гіпоталамічних, таламічних, стріарних, 

кіркових і спінальних ядер та в нормі працюють злагоджено [33, 179]. 

Теплопродукція організму здійснюється шляхом запуску біохімічних 

процесів, які супроводжуються вивільненням тепла [156]. Це тепло 

поглинається кров'ю, що спричиняє підвищення її температури. Кров омиває 
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нервові центри терморегуляції, які оцінюють температуру крові й регулюють 

шляхом складних нейрогуморальних впливів інтенсивність метаболічних 

реакцій. Це – так званий гуморальний шлях терморегуляції. Він працює в 

масштабах усього організму й слугує для контролю теплоутворення. 

Другий спосіб терморегуляції – рефлекторний. У даному випадку 

терморегуляція здійснюється шляхом перерозподілу кровообігу через зміну 

тонусу судин. Нервові центри сприймають сигнали з відповідних 

терморецепторів і подають команди на розширення або звуження 

кровоносних судин відповідної частини тіла. Крім того, для більш швидкої 

зміни температури певної ділянки тіла можуть залучатися також інші 

механізми терморегуляції, такі як м'язові скорочення (підвищення 

температури) й потовиділення (охолодження). Оскільки в гомойотермному 

ядрі організму повинна суворо підтримуватися певна температура, то 

пойкілотермна оболонка несе основне навантаження в терморегуляції. 

Органом, що забезпечує основну функцію тепловіддачі, є шкіра з її 

складовими частинами [152]. 

Аферентною ланкою терморегуляції шкіри є терморецептори, а 

виконавчими органами – судини, потові залози, м'язи. Змінюється 

температура при змінах навколишнього середовища залежно від 

фізіологічного стану організму [152]. 

Унаслідок надзвичайно розвиненої судинної мережі в шкірі й 

підшкірно-жировій клітковині стан поверхневого кровообігу є важливим 

індикатором функціонування внутрішніх органів. При розвитку патологічних 

процесів у внутрішніх органах відбувається рефлекторна зміна поверхневого 

кровообігу, який супроводжується зміною тепловіддачі. Таким чином, 

головним чинником, що визначає температуру шкіри, є інтенсивність 

кровообігу [126]. 

Другим механізмом теплоутворення є метаболічні процеси. Шкіра й 

слизова оболонка мають свої власні фізіологічні системи, робота яких 

спричиняє зміни температурних параметрів. Інтенсивність цих процесів, а, 
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отже, і кількість виробленого в ході них тепла, невелика і досить постійна. У 

зв'язку з цим власна теплопродукція шкіри й слизової оболонки робить 

несуттєвий, відносно постійний внесок у шкірну температуру, що не має 

великого значення для медичної тепловізійної діагностики [202, 203, 216]. 

Третій чинник, який зумовлює тепловий баланс поверхневих тканин –  

їх теплопровідність. Теплопровідність шкіри в основному залежить від 

величини підшкірно-жирової клітковини, і чим вона більш розвинена, тим 

гірша теплопровідність [64]. Цей параметр обов'язково враховується під час 

аналізу термограм. 

Четвертий чинник – теплопередача. Зміна температури шкіри внаслідок 

теплопередачі спостерігається в місцях розташування великих внутрішніх 

органів і судин. Істотним чинником, що визначає ефективність 

теплопередачі, є теплопровідність шкіри, яка так само залежить від товщини 

підшкірної жирової клітковини [201, 211]. При аналізі термограм повинні 

враховуватися всі ці чинники. Головним з них є судинний, який і визначає 

основні тепловізійні симптоми в клінічній медицині. 

Відомо, що температура поверхні тіла в нормі має характерну 

термографічну картину. Найнижчу температуру (23–30 ° С) мають дистальні 

відділи кінцівок, кінчик носа, вушні раковини. Найвища температура – у 

пахвовій ділянці, у промежині, ділянці шиї, епігастрії, губ, щік [24]. Для 

інших ділянок тіла характерною є температура 31–33,5 ° С. Добові коливання 

температури шкіри можуть досягати 0,3–0,4° С, існує залежність від 

фізичних і психічних навантажень. 

Мінімальні зміни температури шкіри спостерігаються в ділянці шиї і 

лоба, максимальні – у дистальних відділах, що пояснюється впливом вищих 

відділів нервової системи. З віком ця температура знижується [24]. 

У здорової людини розподіл температур симетричний щодо середньої 

лінії тіла. Порушення цієї симетрії і слугує основним критерієм тепловізійної 

діагностики захворювань. 
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Виявлено основні причини виникнення температурної асиметрії [24]: 

вроджена судинна патологія, включаючи судинні пухлини (хоча за період 

тривалого існування можлива компенсація кровообігу); вегетативні розлади, 

що спричиняють порушення регуляції судинного тонусу; порушення 

кровообігу у зв'язку з травмою, тромбозом, емболією, склерозом судин; 

венозний застій, ретроградний потік крові при недостатності клапанів вен; 

запальні процеси, пухлини, що викликають місцеве посилення обмінних 

процесів; зміни теплопровідності тканин у зв'язку з набряком, збільшенням 

або зменшенням шару підшкірної жирової клітковини. 

Проте при дослідженні лицьової ділянки на термограмах можуть 

відмічатися різні артефакти. Такі чинники, як поверхнево розташовані 

судини, вік пацієнта, товщина підшкірно-жирової клітковини, коливання 

температури навколишнього середовища можуть зумовити ділянки 

гіпертермії, що може стати причиною діагностичних помилок. 

Багато патологічних процесів змінюють нормальний розподіл 

температури на поверхні тіла, причому в багатьох випадках зміни 

температури випереджають інші клінічні прояви, що дуже важливо для 

ранньої діагностики та своєчасного лікування. Саме тому ІЧТ, як метод 

функціональної діагностики останнім часом набуває більшого поширення та 

визнання в різних ланках медицини, науки і клінічної практики. 

Цей вид діагностики дозволяє оцінювати функціональні зміни в 

динаміці, тобто стежити за змінами при первинному обстеженні та 

безпосередньо протягом проведеного лікування. Термографія дозволяє 

уточнювати локалізацію функціональних змін, активність процесу та його 

поширеність, характер змін – запалення, застійність або злоякісність. 

Термографія – неінвазивний метод діагностики, який вирізняється 

простотою, безпекою й легкістю застосування. Фізіологічною основою 

термографії є збільшення інтенсивності інфрачервоного випромінювання над 

патологічними вогнищами (у зв'язку з посиленням у них гемодинаміки й 

метаболічних процесів) або зниженням його інтенсивності в ділянках зі 
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зменшеним регіонарним кровотоком і супутніми патології змінами в 

тканинах і органах. 

На відміну від більшості застосовуваних в сучасній медицині методів 

обстеження, ІЧТ задовольняє критеріям діагностичних методів, які можуть 

застосовуватися з метою профілактичного обстеження. У цьому випадку 

враховується безпека для здоров'я пацієнта і лікаря, оскільки апарати тільки 

реєструють теплове випромінювання від поверхні тіла пацієнта, не 

опромінюючи його; обстеження абсолютно нешкідливе, дистанційне, 

неінвазивне. Жоден з існуючих на сьогодні діагностичних методів не має 

такої широти діагностичного діапазону, можливості виявлення одночасно 

багатьох груп захворювань. Висока інформативність: достовірність 

тепловізійної діагностики при деяких захворюваннях наближається до 100%, 

а в цілому становить для первинних обстежень величину близько 80%. 

Важливо відзначити також низьку вартість проведеного обстеження, 

швидкість і простоту виконання, можливість застосування тепловізора для 

цілей експрес-діагностики великих груп населення. Підготовка пацієнта до 

тепловізійного обстеження не потребує проведення спеціальних заходів і 

займає короткий проміжок часу: потрібно тільки звільнити від одягу 

відповідні ділянки шкірного покриву за 5–7 хвилин до обстеження. 

Результати обстеження відображаються в режимі реального часу на моніторі 

комп'ютера, являють собою динамічне зображення терморельєфа шкірних 

покривів з реєстрацією цифрових точних показників шкірної температури, 

обов'язково записуються та архівуються. 

До безперечних переваг сучасної тепловізійної діагностики належить її 

здатність визначати захворювання задовго до його клінічного прояву і навіть 

при безсимптомному перебігу хвороби. Крім того, можливо обстежити весь 

організм відразу і в межах одного звернення отримати достовірну 

інформацію про стан здоров'я пацієнта. 

У літературі [123] наведено порівняння ІЧТ з КТ, МРТ, УЗД, та 

виявлено такі ефекти, наведені у табл. 1.1. 
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Таблиця 1.1 

Порівняльна характеристика методів променевої діагностики [152] 
Показник КТ МРТ УЗД ІЧТ* 

1 2 3 4 5 

Шкідливість Променеве 

навантаження 

Нерухомість (до 25 

хв), шум 

Дуже низька Абсолютн

о відсутня 

Протипоказання Вагітність Електронні 

пристрої в 

організмі, наявність 

металевих 

предметів 

Опіки, 

обмороження 

Відсутні  

Одночасне 

обстеження всіх 

органів і систем 

 

Неможливо 

 

Можливо  

Визначення 

реактивності 

тканин і організму 

 

Неможливо 

 

Можливо 

Визначення 

поширеності 

запального процесу 
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* ІЧТ  - інфрачервона термографія 

Таким чином, тепловізійний метод діагностики патологічних процесів 

невисоковартісний, неінвазивний, високоінформативний, абсолютно 

нешкідливий. У більшості випадків його використовують для первинної 

діагностики, а результати доповнюють дані інших методик [71, 253]. 

Використання ІЧТ в ЛОР-практиці нині не має досить поширеного 

використання. Тому в літературі мало фактичного клінічного матеріалу. 

Наявні відомості про використання цього методу в дерматології, неврології, у 

лікуванні хірургічної патології, у гінекології, травматології, онкології, 

педіатрії та інших галузях медицини. 
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Медичне застосування термографії почалося в 60-х роках минулого 

століття, і до сьогодні досягнуто значне розуміння теплового 

випромінювання у фізіології людини і залежності між температурою шкіри 

та кровотоком [24, 38, 57, 59, 77, 94, 112, 152]. Метод застосовується при 

вирішенні різних завдань. Перш за все, це діагностика захворювань і 

контроль ефективності лікування. 

Є дані про те, що лікарі Стародавнього Єгипту обмазували тіла своїх 

пацієнтів тонким шаром червоної глини і, стежачи за зміною кольору глини в 

міру її висихання, спостерігали за розподілом температури різних частин 

шкірного покриву тіла людини. Тому тепловізорна діагностика – це втілення 

на сучасному рівні ідеї, якій кілька тисяч років [162]. 

Низка наукових робіт була присвячена використанню ІЧТ при 

запальних захворюваннях і новоутвореннях ННП [2, 108, 153]. За засобами 

тепловізійного дослідження визначалися контури й площа світіння в ділянці 

верхньощелепних пазух, лобових пазух, ґратчастого лабіринту, інтенсивність 

світіння в біологічно активних точках. Отримані результати визначали 

ступінь і тяжкість захворювання, допомагали здійснювати контроль 

ефективності лікування. 

У літературі наявні відомості про використання ІЧТ для проведення 

діагностики та диференціальної діагностики доброякісних і злоякісних 

новоутворень [153, 166, 184]. У даних роботах відображено, що за 

допомогою термографічного методу дослідження можна проводити 

уточнюючу діагностику стадії злоякісного процесу, вивчати взаємодію 

неспецифічних і специфічних елементів термосеміотики. 

В оториноларингології термографію використовують при початкових 

дослідженнях і відбору осіб для подальшої уточненої діагностики уражень 

ННП на основі розробленої термографічної семіотики патологічних станів 

ЛОР-органів [20].  

Слід зазначити, що діагностика риносинуситів у дітей становить певні 

труднощі через небажаність застосування рентгенологічних досліджень, 
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труднощі спілкування з маленькими пацієнтами, труднощі в зборі анамнезу 

захворювання. Інформативним діагностичним методом є ДІТ. Можливість 

проведення обстеження без безпосереднього контакту з пацієнтом дозволяє 

оперативно отримати інформацію про стан здоров'я обстежуваного. 

Діагностика риносинуситів у вагітних через шкідливий вплив 

рентгенівського випромінювання утруднена. У цьому випадку 

термодіагностика є практично єдиним методом визначення стану 

верхньощелепних і фронтальних пазух і дозволяє провести диференцйну 

діагностику патології ЛОР-органів. Також, метод ІЧТ так само 

використовували для обстеження й контролю ефективності лікування у 

пацієнтів з невритом нижньоальвеолярного нерва [236, 252], з 

периферійними невропатіями і паралічем лицьового нерва. У результаті 

дослідження місцева температура над бровами, у ділянці зовнішнього і 

внутрішнього кута ока, а також по носогубній складці, була нижчою на боці 

ураження, ніж на здоровому. У процесі лікування фіксували підвищення 

початково-зниженої шкірної температури. 

Показники термографії використовувалися для контролювання якості 

загоєння післяопераційної рани і для оцінювання функціональних 

властивостей рубця [79, 102]. 

Своєю чергою, в оториноларингології вимірювання температурного 

градієнта проводили в ділянці барабанної перетинки в кожному вусі (ця 

температура була використана як еталонна), у ділянці центрального ядра (для 

ранньої діагностики розвитку патології). У результаті проведених досліджень 

було виявлено, що у здорових людей тимпанічна температура вища (до 

0,4° С) або дорівнює аксилярній температурі [66, 224]. 

Також, у деяких дослідженнях автори проводили діагностику порушень 

мікроциркуляції крові в шкірі при її старінні до і після корекції 

лазерофорезом гіалуроновою й бурштиновою кислотою методом ІЧТ. У 

такий спосіб було визначено, що ІЧТ дозволяє візуалізувати розкриття 



37 

 

каналів поодиноких отворів потових протоків, у результаті чого створено 

відповідні температурні профілі. [160] 

У літературі є дані стосовно проспективного контрольованого 

дослідження результатів лікування дітей з великими укушеними ранами 

обличчя. Для прогнозування перебігу післяопераційного періоду 

застосовували ІЧТ. При анізотермії не більше 1,5° С спостерігали гладкий 

перебіг післяопераційного періоду. При підвищенні температури над зоною 

операції більш ніж на 1,5 °С, щодо точки порівняння на здоровому боці, 

спостерігали гнійно-запальні ускладнення. При зниженні локальної 

температури більш ніж на 1°С спостерігали некроз шкірного клаптя. 

Застосування термографії дозволило передбачити варіанти перебігу 

післяопераційного періоду, вибирати стратегію ведення хворого, своєчасно 

коригувати призначене лікування [126]. 

Рада з наукових досліджень Американської медичної асоціації 

зазначила, що термометрія дає додаткову інформацію в клініці різних 

захворювань, і її застосування потребує подальших досліджень [4, 158, 235, 

237]. 

Отже, термографія – це швидкий, нешкідливий, неконтактний і 

безболісний для пацієнта спосіб з'ясувати точну інформацію про 

функціонування «теплової машини» його організму. До того ж, з появою 

термографії відкрилися нові можливості не тільки для отримання багатьох 

достовірних відповідей про хвороби людини, але й для постановки 

правильних запитань при проведенні додаткової діагностики. 

1.3. Технічні можливості тепловізорів. 

Упродовж останніх років впровадження методу ДІТ обмежується, 

головним чином, відсутністю сучасного устаткування. Існує три покоління 

тепловізорів. 

Перше покоління тепловізійних систем, яке з'явилося в 60-х роках ХХ 

століття, створювалося на основі оптико-механічних скануючих систем з 

одноелементним фотоприймачем. 
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У термографах другого покоління, для роботи в діапазоні 8–12 мкм, 

найчастіше використовують сканування з певною кількістю фотоприймачів. 

У тепловізійних системах третього покоління використовують 

багатоелементні матричні фотоприймачі в режимі «миттєвого погляду»: 

тепловий образ створюється проектуванням зображення досліджуваної 

ділянки на матричний фотоприймач з подальшим електронним зчитуванням 

інформації та поданням термограми на екрані дисплея персонального 

комп'ютера. У цілому в сучасних термографах кількість елементів, які 

знаходяться в матриці, відображає якість зображення і становить 65000–

70000. 

Принцип дії тепловізійних приладів третього покоління ґрунтується на 

перетворенні природного теплового випромінювання від об'єктів на видиме 

зображення. Обов'язковою умовою його формування є наявність 

температурного контрасту між об'єктом і фоном, а в межах контуру об'єкта – 

між його окремими елементами. У третьому поколінні тепловізорів відсутні 

оптико-механічні розгортки зображення, тому вони мають велику 

швидкодію, порівняно малу масу, габарити й енергоспоживання, крім того, 

відрізняються безшумною роботою при високому відношенні 

сигнал/перешкода. Їм властиві гарна якість зображення та можливість зв'язку 

із сучасними комп'ютерами, що дозволяє робити цифрову обробку 

зображення в реальному масштабі часу. 

Найбільш поширені матричні інфрачервоні камери третього покоління 

мають температурну чутливість до 0,02 °С, часовий дозвіл 100–200 кадрів на 

секунду і просторовий дозвіл (3-5) х 10-5 м на основі матриць 320 х 240 

точок (пікселів) [154, 191]. 

Такі параметри дозволяють по-новому поглянути на процеси в 

біомедицині, пов'язані як з теплопродукцією, так і з рухливістю речовин, що 

виникає під дією локальних температурних градієнтів, а також з 

інформаційними процесами виявлення об'єктів – їх розпізнавання і 

класифікації. Інфрачервоне випромінювання виникає в результаті коливань 
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не електронів, а атомів усередині молекул, тому в деяких випадках вдається 

реалізувати дистанційну інфрачервону спектроскопію з ідентифікацією 

молекул [178]. 

Сьогодні у світі близько 20 фірм у США, Франції, Швеції, Японії, Китаї 

та Росії випускають тепловізори третього покоління. Кращі зразки вже 

досягли просторового дозволу  640 х 512 пікселів (при розмірі пікселя до 20 х 

20 мкм) і часового дозволу до 8000 кадрів за секунду. Найближчим часом 

очікується поява на ринку камер з матрицею до 960 х 1280 пікселів і 

амплітудним дозволом до 0,001 °С. Поки ринок тепловізорів з такими 

параметрами контролюється, оскільки це товар стратегічного значення. Для 

експорту з США тепловізорів навіть з матрицею 640 х 512 пікселів потрібен 

спеціальний дозвіл керівництва країни. Донедавна переважна більшість 

тепловізійних систем, що використовуються за кордоном, вимагали 

спеціального охолодження, що створювало незручності для їхнього 

застосування в клініках. Сучасні тепловізори мають термоелектричне 

охолодження, і їм не потрібні спеціальні холодоагенти (рідкий азот). 

Серцем тепловізорів нового покоління є чутлива до інфрачервоного 

випромінювання матриця. Площинні матриці з інфрачервоних 

фотоприймачів можуть бути виконані на основі багатьох матеріалів – 

халькогенідів свинцю, сполуки «кадмій-ртуть-телур», антимоніду індію, 

силіциду платини, домішок кремнію й германію, двоокису ванадію, 

багатошарових структур з квантовими ямами на базі так званих детекторів 

QWIP (Quantum Well Infrared Photodetector). 

Будь-яка діагностична система набуває поширення за умови, що 

співвідношення ціна/якість досягає якогось порогового рівня. На початку 

XXI ст. у теплобаченні такий рівень був досягнутий. Сьогодні ціни на 

тепловізійні системи, придатні для використання в біомедицині, залежно від 

їхніх параметрів і можливостей становлять від 20 тис. до 250 тис. дол. США. 

Попит на такі системи зростає [63]. 
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Таким чином, безсумнівно, актуальним є поглиблене вивчення змін 

інфрачервоного випромінювання, його кількісних і якісних характеристик, 

змін градієнта температур шкірних покривів лицьової ділянки з метою 

підвищення якості діагностики різних патологічних станів, прогнозування 

перебігу процесу й попередження розвитку ускладнень в 

оториноларингології. 

1.4. Консервативне лікування риносинуситів. 

Лікування ГРС ґрунтується на усуненні етіологічних чинників і 

основних ланок патогенезу. 

В останні роки змінюється ставлення до деяких видів лікування ГРС. 

Так, наприклад, курс системної антибіотикотерапії у вітчизняній і зарубіжній 

ринології розглядається деякими авторами як обов'язковий у схемі лікування 

всіх форм гострого бактеріального риносинуситу [76, 173, 193, 244]. Інші 

дослідники звертають увагу на те, що системна антибактеріальна терапія 

повинна застосовуватися лише при середньотяжких і тяжких формах 

захворювання, а при легкому перебігу риносинуситу, відсутності головного 

болю й лихоманки можливе проведення місцевого лікування, оскільки 

безконтрольне застосування антибіотиків спричиняє ризик розвитку 

побічних ефектів, сенсибілізації організму й появу стійких штамів 

мікроорганізмів [40, 42, 76, 86, 88, 121]. Водночас, ні в кого не викликає 

сумніву, що призначення антибактеріального препарату, яке в разі гострого 

бактеріального риносинуситу відбувається, як правило, емпірично має 

ґрунтуватися на знанні спектра основних збудників. 

На даний час препаратом вибору в лікуванні гострих бактеріальних 

риносинуситів є амоксициліну клавуланат [209, 225]. Завдяки клавулановій 

кислоті, що міститься в препараті, відбувається пригнічення ферменту          

β-лактамази, яка відіграє важливу роль у розвитку резистентності 

мікроорганізмів навіть у тому випадку, коли вона продукується у вогнищі 

запалення бактеріями, які не є основними збудниками запалення. Проте       

β-лактамні антибіотики часто викликають алергійні реакції і дисбактеріози. 
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У комплексі лікувальних заходів використовуються також 

цефалоспорини II і III поколінь. Згідно з даними досліджень [163], доведено 

високу чутливість – St. pneumoniae (приблизно 100% штамів) і H. influenzae 

(до 88,9% штамів) до цефалоспоринів II і III покоління. Однак, на думку 

інших авторів, St. pneumoniae і H. influenzae резистентні до дії 

цефалоспоринів I і II поколінь, крім того, можлива їхня перехресна алергія з 

антибіотиками пеніцилінового ряду. Перевагами цефалоспоринів II і III 

покоління є менша ймовірність розвитку алергійних реакцій, порівняно з 

пеніцилінами, швидка бактерицидна дія за рахунок стійкості цих 

антибіотиків до дії β-лактамази [121]. Найбільшою ефективністю серед 

цефалоспоринів при лікуванні гострого бактеріального риносинуситу мають 

цефуроксим аксетил, цефаклор –  цефалоспорини II покоління і цефотаксим, 

цефтріаксон, цефоперазон – цефалоспорини III покоління [165]. 

Іншою групою антибіотиків, які застосовуються в лікуванні ГРС, є 

респіраторні фторхінолони: левофлоксацин III покоління, моксифлоксацин 

IV покоління і геміфлоксацин IV покоління [87, 163, 164, 172]. Ефективність 

антибактеріального лікування цими препаратами становить понад 90%. 

Проте деякі автори вважають фторхінолони III – IV поколінь 

альтернативними і рекомендують їхнє застосування лише в разі 

неефективності лікування або при рецидивуючих формах ГРС [76, 101, 168]. 

Макроліди в даний час розглядаються більшістю авторів як препарати 

другої лінії в лікуванні гострих бактеріальних риносинуситів [167, 173]. За 

даними літератури [86], серед дорослого контингенту хворих ефективність 

лікування ГРС цими антибіотиками становить від 70 до 80%. До того ж, 

застосування макролідів є обмеженим через неухильне зростання 

резистентності до них кокової флори, у тому числі St. pneumoniae. Тому 

ерадикація St. pneumoniae і H. Influenzae – основних збудників гострого 

бактеріального риносинуситу при використанні макролідів нижча, ніж при 

прийомі амоксициліну. Зараз макроліди використовуються в лікуванні ГРС в 

основному при алергії до β-лактамів [121]. 
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Незважаючи на необхідність введення в програму лікування ГРС при 

середньотяжкому і тяжкому перебігу процесу антибактеріальних препаратів і 

поява нових антибіотиків з меншою кількістю побічних ефектів, необхідно 

враховувати те, що будь-який системний антибіотик може викликати низку 

небажаних наслідків: зростання грибкової флори, імуносупресивну дію, 

дисбактеріоз, сенсибілізацію, формування антибіотикорезистентних штамів 

[88]. Крім того, очікувана ефективність не завжди відповідає результатам 

лікування. 

Альтернативою системній антибактеріальній терапії на даний час є 

місцеве застосування антибіотиків [10, 22, 139]. Їхня перевага полягає в тому, 

що надаючи антимікробний ефект, антибіотики місцевої дії не викликають 

побічних ефектів, характерних для системних препаратів. [10, 163, 164]. 

Незважаючи на позитивні моменти застосування місцевої 

антибактеріальної терапії необхідно пам'ятати, що при заповненні пазух 

слизовим або слизово-гнійним ексудатом, а також при блокаді співусть 

контакт препаратів зі слизовою оболонкою пазух стає неможливим, численні 

дослідження показали, що препарати для місцевого використання ефективні 

тільки в тих випадках, коли є прохідними співустя ННП. 

Таким чином, не слід очікувати позитивного результату лікування 

тільки від призначення антибіотиків. Лікування риносинуситу має бути 

комплексним, і терапія повинна бути спрямована, перш за все, на поліпшення 

дренування ННП та їхньої вентиляції за рахунок зняття набряку, розрідження 

слизу і видалення його з пазух [88]. 

Для досягнення поставлених цілей в даний час є кілька груп 

препаратів. Насамперед, це препарати «розвантажувальної» терапії. До них 

належать деконгестанти як місцевої, так і системної дії, протизапальна 

терапія, мукоактивні засоби [164]. 

Резюмуючи вищесказане, потрібно відмітити, що протягом останніх 

років з'явилося багато фармакологічних препаратів, дія яких спрямована на 

усунення основних ланок патогенезу та етіології гострого бактеріального 
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риносинуситу. Проте в тих випадках, коли не вдається усунути запальний 

процес за допомогою застосування цих засобів, доводиться використовувати 

методи активного впливу на ННП і порожнину носа. До таких методів у 

лікуванні гострого бактеріального риносинуситу належать пункційний метод 

[127] та іригаційна терапія.  

Переваги пункційного лікування полягають у швидкому впливі на 

вогнище інфекції: в евакуації з пазухи патологічного секрету шляхом 

промивання синуса, у введенні антибактеріального препарату безпосередньо 

в осередок інфекції [167]. Однак пункція є інвазивним методом лікування і 

може викликати низку серйозних ускладнень, що спричиняють іноді 

летальний результат. До них належать підшкірна емфізема, носова кровотеча, 

повітряна емболія судин, поранення вістрям голки м'яких тканин щоки й 

орбіти, колапс, анафілаксія [65]. До недоліків пункційного лікування слід 

віднести також страх пацієнтів як перед самою маніпуляцією, так і 

побоювання зараження ВІЛ-інфекцією, вірусом гепатиту В і С через 

відсутність одноразових пункційних голок [88]. Але найголовнішим є те, що 

найчастіше неможливо пунктувати тільки верхньощелепну пазуху, тимчасом 

як ізольований ВЩС зустрічається рідко, від 13% до 17% випадків [3, 76]. 

Перевага використання носового душа полягає в тому, що одним з 

основних його позитивних ефектів є очищення слизової оболонки 

порожнини носа від в’язкого, густого вмісту. За даними ендоскопії, при 

риносинуситі у 90% хворих у порожнині носа є патологічний секрет, який 

важливо видалити з поверхні слизової оболонки, оскільки бактерії і 

медіатори запалення містяться в основному в секреті і зрідка в підслизовому 

шарі. Крім того, надмірна кількість слизу робить неефективною роботу війок 

миготливого епітелію, що є для них додатковим чинником, який їх 

ушкоджує. За допомогою носового душа можливим є також видалення 

алергенів, зволоження слизової оболонки, поліпшення носового дихання і 

«підготовка» слизової носа до застосування топічних препаратів, у зв'язку з 

чим підвищується їхня ефективність [132, 202]. 
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На думку деяких авторів [150], за рахунок перелічених ефектів 

досягається протизапальна дія, відновлюється порушена функція 

миготливого епітелію порожнини носа. Завдяки цьому зменшується потреба 

у використанні лікарських препаратів, зокрема антибіотиків. 

1.5.  Історія розвитку іригаційної терапії. 

Історія іригаційної терапії сягає давніх часів. Стародавні індійські йоги 

вважали, що для якісного дихання потрібно, щоб ніс був чистим. Тому гігієну 

порожнини носа, яка у йогів отримала назву Джала – неті, вони відносять до 

числа найбільш важливих і обов'язкових для щоденного виконання процедур 

[150]. Процедура Джала – неті – очищення водою, виконувалася древніми 

йогами з природних джерел шляхом «сифонного очищення» або «сякання 

водою», коли з долонь рук вода втягувалася через одну ніздрю і видалялася 

або через іншу половину носа, або через рот. 

Незважаючи на давнє застосування іригаційних процедур для 

лікування і профілактики захворювань ЛОР-органів, довгий час були відсутні 

роботи, які узагальнювали цей метод лікування. Уперше поняття «носовий 

душ» в ринології з'явилося в 1864 році, коли про нього, як про місцеве 

лікування хвороб носової порожнини зробив повідомлення Th.Weber, який 

звернув увагу на те, що «цей спосіб дає сприятливі результати не тільки тоді, 

коли страждає слизова оболонка носа, але й при захворюваннях кон'юнктиви, 

що пов’язані з ураженням носової порожнини, а також і при хворобах вуха, 

що почалися з євстахієвої труби» [194].  

Надалі багато вчених-клініцистів ХIХ століття займалися вивченням 

впливу іригаційної терапії на перебіг патологічних процесів в порожнині 

носа й ННП, обговорювалися можливі ускладнення від застосування цієї 

процедури, порівнювалися її потенційна користь і шкода. З найбільш 

небезпечних ускладнень іригаційної терапії найчастіше згадується 

потрапляння промивної рідини в слухову трубу і пов'язане з цим виникнення 

отиту [96, 110, 119, 229]. 
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Е.І. фон Шредер (1889) вважав, що виникнення ускладнень у вигляді 

запалення слизової оболонки слухової труби і порожнини середнього вуха 

виникають через промивання порожнини носа безперервним потоком рідини, 

і запропонував використовувати грушоподібний балон з двома отворами, з 

якого рідина могла потрапляти в ніс і носоглотку дозовано невеликими 

порціями [181]. 

М.В. Демпель (1899) запропонував для іригаційної терапії кишенькову 

спринцівку, яку пацієнт міг носити із собою і користуватися нею у міру 

потреби. Часті спринцювання порожнини носа особливо показані, на думку 

автора, при атрофічних процесах, коли хворий страждає від створення кірок і 

сухості в носі. Важливим виявилося те, що розчин в спринцівці мав постійну 

температуру (приблизно однакову з температурою тіла), що було 

позитивним, на противагу користування холодними розчинами [44]. 

М. Акаціатов (1893) рекомендував використовувати пристрій, що 

складається з широкогорлої банки, в яку вставляється каучукова пробка з 

двома отворами для двох скляних трубок. Одна з трубок доходить до дна 

банки, інша коротка. Зверху на трубки надягають гумові джгути і до того з 

них, який надітий на коротку трубку, кріпиться олива. Прилад заповнюють 

розчином, потім перевертають. Оливу вставляють в ніздрю, а в іншу трубку 

злегка дмуть, що дозволяє промивати ніс з достатньою силою [1]. 

Найбільш фундаментальним дослідженням XIX століття, що належать 

до іригації носа і ННП, можна вважати роботу А.В. Якобсона (1898). 

Дослідження виконувалися на секційному матеріалі. Було вивчено вплив 

іригації і носових вливань (вливання рідин в порожнину носа із нахиленою 

назад головою) на тиск в носоглотковому просторі й умови, при яких рідина 

під час цих маніпуляцій може проникати в порожнини, сполучені з носовими 

ходами і носоглотковим простором, а також виливатися з них. Експерименти 

показали, що при правильному виконанні іригаційної терапії практично 

ніколи не викликає ускладнень у вигляді запалення євстахієвої труби й 

середнього вуха. Автор зробив висновок, що такі ускладнення частіше 
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можливі не під час іригаційної терапії, а при носових вливаннях, коли 

відбувається різке підвищення тиску у відповідній половині носа й 

носоглотці. Крім того, він запропонував використовувати для виконання 

іригаційної терапії трубку нової конфігурації, яка вводилася по нижньому 

носовому ходу до носоглотки, і у такий спосіб зрошення відбувалося ззаду 

наперед, без підвищення тиску в носовій порожнині і євстахієвій трубі (для 

душа за Weber використовувалися оливи, які щільно обтурують ніздрю) 

[194]. 

Щодо можливості лікування за допомогою іригаційної терапії 

запальних процесів ННП А.В. Якобсоном (1898) було відзначено, що під час 

промивання порожнини носа промивна рідина майже завжди потрапляє в 

верхньощелепну пазуху, а іноді і в лобову. Він вважав, що іригаційна терапія 

може бути дуже корисною при захворюваннях ННП, особливо 

верхньощелепної, оскільки вона очищує слизову оболонку, діє на неї 

протизапально, видаляє надлишок секрету, розріджує вміст пазухи, сприяє 

зняттю набряку в ділянці з’єднань [194]. Значно пізніше ці висновки були 

підтверджені іншими ринологами. Наприклад, дослідження, проведені D.E. 

Olson et. al. (2002) і P.J. Wormald et. al. (2004) показали, що розчин після 

іригаційної терапії був виявлений на комп'ютерних томограмах ННП у 

здорових добровольців у верхньощелепних пазухах, клітинах ґратчастого 

лабіринту й лобовій пазусі [240]. 

В історії ринології існувала, проте й протилежна думка щодо 

доцільності застосування іригаційної терапії. У 1900 році Ф.Ф. Нейман 

писав, що «... іригаційна терапія, що досі застосовується, шкідлива». Автор 

аргументував свою точку зору тим, що після виконання іригаційної терапії 

можлива поява головного болю, виникнення аносмії, як найбільш часте й 

небезпечне ускладнення розглядається виникнення гострого гнійного отиту. 

Ефективність процедури на думку Неймана незначна, тому що «... вода тече 

тільки по нижньому носовому ходу» [119]. 
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Мермо (1908) вважав, що «глибокі спринцювання» носа шкідливі через 

те, що це є причиною наполегливих катаральних захворювань, які можуть 

спричинити втрату нюху, і показані тільки при озені [110]. 

У подальшому ці автори, як правило, писали, що при проведенні 

процедури наконечник пристрою, яким виконується процедура, не повинен 

повністю закривати ніздрю, щоб уникнути сильного тиску рідини й 

пропонували використовувати для промивання носа шприц, гумову 

спринцівку [96, 214]. 

А. Денкер і В. Альбрехт (1936) відзначали ефективність іригаційної 

терапії для видалення слизисто-гнійного секрету, що супроводжує хронічні 

захворювання носа і ННП при озені [45]. 

Б.С. Преображенський (1939) вважав, що промивання порожнини носа 

при гострих запальних процесах є неприпустимим у зв'язку з ризиком 

інфікування середнього вуха. Навпаки, при хронічному риніті і при озені 

необхідно виконувати промивання два-три рази на день [146]. 

У 1981 році М.А. Гольдштейн вказував на те, що порожнину носа 

необхідно промивати тільки сильним струменем. Процедура 

рекомендувалася автором для лікування гострих і хронічних риносинуситів 

одноразово протягом дня [34]. 

У 1987 році відомий болгарський учений, фахівець в галузі 

інгаляційної терапії Асен Кюлев опублікував монографію «Іригаційна 

терапія верхніх дихальних шляхів». Він уперше рекомендував іригаційну 

терапію як реабілітаційний захід після операцій в ділянці носа, ННП і 

носоглотки. Для зрошення носоглотки, ним запропоновано ретроназальний 

душ з використанням гумового катетера, який вводиться через ніс, з 

послідуючим промиванням носоглотки й порожнини носа ззаду наперед. 

Узявши за основу методику носового зрошення за G. Laurens, А. Кюлев 

рекомендував свою методику назального (носового) душа. Принципова 

різниця двох методів полягала в тому, що в першому випадку, рідина 

витікала з тієї ж половини носової порожнини, до якої вона потрапляла 
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спочатку. За методом Кюлева виконувалася іригація не тільки носової 

порожнини, а й носоглотки і навіть частково ННП, що, безсумнівно, було 

більш ефективним. Однак, у даній методиці був один суттєвий недолік, а 

саме, голова пацієнта повинна була бути повернута на бік. При такому 

положенні голови велика ймовірність потрапляння промивної рідини в 

слухову трубу, потім у порожнину середнього вуха й виникнення отиту [93]. 

У 1989 році Г.І. Марков зі співавт. запропонував свою версію 

проведення іригації. Іригаційну терапію слід виконувати за допомогою 

системи для внутрішньовенних вливань й оливи, яка щільно обтуровує 

ніздрю. Рідина подавалася в порожнину носа струменево, без натиску, а 

пацієнт тримав голову нахиленою вперед і прямо. Іригаційна терапія за 

методикою Г.І. Маркова і співавт. зберегла свою актуальність до сьогодні. 

А.І. Крюков з співавт. (2002) відзначали, що метод промивання порожнини 

носа за допомогою системи для внутрішньовенних вливань і оливи «... є 

результативним завдяки вираженому гідравлічному ефекту» [87]. 

Широке застосування іригаційна терапія знайшла і в західній ринології. 

Особливо у зв'язку з цим хотілося б відзначити пульсуючі іригатори, першим 

з яких був іригатор Гроссана. Рідина в такому іригаторі подається в 

порожнину носа під певним тиском і з певною температурою, що мінімізує 

можливість виникнення побічних ефектів. 

1.6. Іригаційна терапія як метод лікування гострих 

риносинуситів. 

Іригаційна терапія – один з найдавніших методів лікування й 

профілактики застудних захворювань. Іригаційні процедури численні і 

різноманітні. Дуже рідко курс лікування починається та завершується лише 

однією з них. 

Завдання іригаційної терапії: 

1. Гігієна порожнини носа і носоглотки. 

2. Вивільнення від медіаторів алергічного запалення. 

3. Вивільнення від продуктів інфекційного запалення. 



49 

 

4. Вимивання хімічних сполук (тютюнового диму і смол, попелу та ін.). 

5. Вивільнення від патологічного вмісту перед введенням топічних 

препаратів. 

Основні вимоги до проведення іригаційних процедур такі: 

1. Такі процедури не слід проводити при утрудненій прохідності 

носових ходів у зв'язку з поліпами, гіпертрофією раковин, викривленням 

носової перетинки та ін. Оскільки промивна рідина не може вільно витікати 

назовні і частково потрапляє у додаткові пазухи носа та євстахієву трубу, 

викликаючи їхнє запалення. Усунення механічних перешкод шляхом 

відповідного хірургічного втручання повинно передувати іригаційній терапії 

(проводиться не менше ніж за 3 тижні до неї) [119]. 

2. Характер терапії повинен відповідати типу реактивності слизової 

оболонки. Відомо, що дихальні шляхи від носа до легеневих альвеол 

вистелені циліндричним миготливим епітелієм, за винятком слизової 

оболонки мезофаринкса, яку вкриває багатошаровий плоский епітелій. 

Слизова оболонка дихальних шляхів у гістологічному відношенні 

характеризується інтенсивністю вазомоторних реакцій, безліччю лімфоїдної 

тканини й великою кількістю залоз, що виділяють слиз. У зв'язку з цим 

розрізняють два типи реактивності слизової оболонки: «еретичний», 

збудливий тип слизової оболонки, здатний давати інтенсивні вазомоторні 

реакції алергійного характеру, і «торпідний», млявий тип, який 

характеризується дефіцитарністю кровопостачання і схильністю до 

судинного стазу [119]. 

3. У більшості випадків використовуються для процедур мінеральні 

води, лікарські або сольові розчини повинні бути ізотонічними. Деякі автори, 

однак, при субатрофічних і атрофічних змінах слизової оболонки віддають 

перевагу застосуванню гіпотонічних розчинів з метою її подразнення та 

активізації кровопостачання. Загальноприйнятою є точка зору, що при 

гіпертрофічних формах поряд з ізотонічними розчинами слід застосовувати 

також слабкі гіпертонічні розчини [119]. 
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4. Залежно від типу реактивності слизової оболонки, виду патології та 

стадії захворювання температура промивної рідини варіює від 37 до 42 ° С 

[119]. 

5. Тиск рідини має підтримуватися в межах від 1 до 2,5 атмосфер також 

залежно від типу реактивності слизової оболонки, стадії захворювання, 

переносимості процедури хворим та ін. Як правило, існує синергізм 

температури й тиску струменя лікувального розчину [119]. 

6. Основними показаннями для проведення іригаційної терапії в ділянці 

верхніх дихальних шляхів є захворювання слизової оболонки інфекційного, 

токсичного, алергійного та змішаного ґенезу. У цьому відношенні можливі 

значні відмінності, пов'язані не тільки з нозологією; вони перш за все 

залежать від стадії патологічного процесу, складу лікувального розчину, типу 

і технічних характеристик використовуваної іригаційної апаратури [119]. 

Показання до застосування методів іригаційної терапії при 

захворюваннях верхніх дихальних шляхів поширюються не тільки на певні 

контингенти хворих, ці методи все ширше застосовуються також з метою 

профілактики. 

Класифікація іригаційної терапії в оториноларингології за 

А.І. Кюлевом (1987) [93]: 

- носове зрошення; 

- назальний душ; 

- ретроназальний душ; 

- назофарингеальні ванночки; 

- назофарингеальне аспіраційне промивання; 

- промивання носа методом переміщення за Proetz 

Носове зрошення. Сутність цієї процедури полягає в зрошенні носових 

порожнин мінеральною водою, сольовими або лікарськими розчинами під 

невеликим тиском. Воно проводиться за допомогою тонкого прямого 

наконечника зі скла, пластмаси або ебоніту, з’єднаного за допомогою гумової 

трубки (шланга) з іригатором, встановленим на висоті 50 см над головою 
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хворого або безпосередньо з водопроводом, по якому подається мінеральна 

вода. Вільний дистальний кінець наконечника вводиться в одну з ніздрів на 

глибину не більше ніж 1 см так, щоб ніздря була щільно закрита.  

Назальний душ. Ця процедура нагадує описане вище назальне 

промивання. Принципова відмінність між ними полягає в тому, що при 

назальному душі використовується наконечник зі скла у формі оливи, який 

щільно прилягає до стінок ніздрі, тобто лікувальна рідина надходить до носа 

через одну ніздрю, а витікає – через іншу (процедура проводиться сидячи).  

Ретроназальний душ. При цьому методі іригації вільний край 

наконечника вводиться в носоглотку через рот і поміщається за краєм м'якого 

піднебіння й язичка, звідки рідина, яка витікає з отворів, проходить в 

напрямку ззаду наперед і витікає через ніздрі назовні. Тривалість сеансу – від 

1 до 8–10 хв залежно від динаміки клінічної картини й переносимості 

процедури хворим. Існує кілька модифікацій даної методики: за Moure, 

Vacher, Кюлевом [44].  

Назофарингеальні ванночки. Назофарингеальні ванночки полягають в 

наповненні носоглотки і носових порожнин мінеральною водою, сольовими 

або лікарськими розчинами і затримуванні їх там на певний час. Процедуру 

виконують за допомогою колбоподібної або циліндричної піпетки, об’єм якої 

відповідає об’єму носоглотки й порожнин носа, разом узятих (50 мл). Нижній 

кінець піпетки має отвір діаметром 3 мм у формі оливи, що забезпечує 

щільне прилягання до нього стінок ніздрів при введенні піпетки в ніс. 

Процедура має на меті розм'якшення щільних нашарувань ексудату на 

слизовій оболонці й очищення від них, що сприяє поліпшенню 

кровопостачання слизової оболонки, усуває порушення секреторної 

активності та інші патологічні зміни в ній. 

Назофарингеальне аспіраційне промивання. Процедура полягає в 

промиванні мінеральною водою, сольовими або лікарськими розчинами 

носоглотки й носових порожнин за допомогою аспіратора, коли лікувальна 

рідина вводиться в одну ніздрю і відсмоктується (аспірується) через іншу. 
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Ванночки навколоносових синусів за Рrоеtz. Процедура полягає в 

наповненні одного або одночасно декількох навколоносових синусів 

мінеральною водою, сольовими або лікарськими розчинами через їхні 

природні вивідні отвори, що відкриваються в носову порожнину. Основні 

переваги процедури полягають в можливості здійснення тривалого контакту 

лікувальної рідини зі слизовою оболонкою ураженого синуса, а також в тому, 

що ця процедура забезпечує повну цілісність тканин в даній ділянці. 

Ванночки навколоносових синусів за Рrоеtz проводяться при дотриманні 

таких основних умов: 

1. Вивідний канал пазухи, що є об'єктом процедури, повинен бути  

вільно прохідним на всій протяжності й особливо в ділянці назального 

отвору. 

2. Голова хворого повинна бути в такому положенні, при якому шар 

лікувальної рідини повністю покриває назальний отвір синуса. 

3. Попередньо слід провести основну очистку носових порожнин і 

відкрити доступ до назального отвору відповідного синуса. 

4. Лікувальний розчин повинен бути ізотонічним. 

Розчини, які можуть бути використані для іригаційної терапії при 

захворюваннях верхніх дихальних шляхів: мінеральні води (сольові розчини, 

гідрокарбонатні води, хлорні води, сульфатні води, нітратні води, води 

складного складу: радонові, кремнієві, йодистобромні, вуглекислі та ін.). 

Сірчані мінеральні води. Саме із застосування сірчаних вод і 

розпочалося використання сірки як лікарського засобу. Висока ефективність 

цих вод і можливість їх застосування в широких масштабах в іригаційній 

терапії при захворюваннях верхніх дихальних шляхів дає підставу для більш 

детального їх розгляду. У результаті ретельних експериментальних і 

клінічних досліджень було встановлено, що сірка виявляє бактеріостатичний, 

дезінфікуючий, дезінтоксикаційний, антиалергійний, трофічний, 

антисклеротичний та інші лікувальні ефекти [119]. 
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Сольові розчини. Сольові розчини являють собою водні розчини різних 

мінеральних солей, які за своїм фізико-хімічним складом, фізіологічною дією 

і лікувальним ефектом значною мірою нагадують природні мінеральні води. 

До застосування їх слід вдаватися в основному тоді, коли немає можливості 

використовувати відповідний вид природних мінеральних вод. До таких 

сольових розчинів належать водні розчини хлориду натрію (1–5%), 

бікарбонату натрію (25%), двубористого натрію (3–5%), полімінеролу (20%) 

тощо. Їх можна застосовувати як у чистому вигляді (самостійно), так і в 

комбінації з мінеральними водами, що мають ті чи інші фізико-хімічні 

параметри. Підігрів сольових розчинів до оптимальної для іригаційної 

процедури температури (37–42° С) зазвичай не несе в собі особливого ризику 

порушення їх лікувальних властивостей. Слід, однак, уникати перенагрівання 

сольових розчинів. 

Лікарські розчини. Лікарські розчини – це розчини різних лікарських 

речовин природного походження або отримані штучним шляхом 

фармакологічні препарати. Застосування їх з метою іригаційної терапії при 

захворюваннях верхніх дихальних шляхів вимагає дотримання таких умов: 

лікувальна процедура здійснюється за можливості безпосередньо після 

приготування розчину; необхідно уникати перегрівання розчинів, особливо 

розчинів синтетичних препаратів, у зв'язку з ризиком порушення їх фізико-

хімічної структури й зниження лікувального ефекту; слід уникати 

застосування масляних розчинів, особливо з речовин мінерального 

походження (парафін та ін.), з огляду на можливе пошкодження миготливого 

циліндричного епітелію слизової оболонки. 

Резюме 

Таким чином, аналіз літератури дозволяє зробити висновок, що 

протягом багатьох років вивчались температурні зміни при патології ЛОР-

органів. Однак, недосконалість апаратів для ДІТ, методик, поява інших 

діагностичних систем спричинила зниження інтересу до методу термографії. 

Поява сучасних приладів візуалізації теплового випромінювання у поєднанні 
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з новими комп'ютерними технологіями розширює можливості отримання й 

аналізу інформації.  

З огляду на це, доцільно вивчити: 

- показники ДІТ ННП і порожнини носа у практично здорових людей 

залежно від статі та віку та у вагітних;  

- ефективність неінвазивного діагностичного методу при 

захворюваннях ННП; 

- ефективність ДІТ ННП у порівнянні з клінічними проявами та даними 

загальновідомих променевих методів обстеження цих ділянок при ГРС. 

Слід зазначити, що за даними літератури, одним з методів поліпшення 

якості лікування запальних захворювань носа і ННП вважається іригаційна 

терапія, зокрема носовий душ. При цьому зберігається необхідність у 

подальшому вивченні можливостей даного методу в лікуванні ГРС та 

оптимізації проведення процедури. 

За даним розділом опубліковано: 

Карчинський О.О. Діагностика запальних процесів навколоносових 

пазух за допомогою дистанційної інфрачервоної термографії                              

/ О.О. Карчинський // Журнал «Медицина сьогодні і завтра». –  2017. – №1. – 

С. 81-86. 

Zhuravlev A.S. The Possibilities of Using Remote Infrared Thermography to 

Diagnose and Determine the Effectiveness of the Treatment of Certain ENT 

Organs Diseases / A.S. Zhuravlev, A.A. Karchinskyy // Folia 

Otorhinolaryngologiea et Pathologiae Respiratoriae. – 2015. – Vol. 21, – №1,       

Р. 23–25. 
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Розділ 2 

Матеріали та методи 

2.1. Загальна характеристика обстежених пацієнтів. 

Обстеження та лікування хворих проводилось на клінічній базі кафедри 

оториноларингології ХНМУ: у ЛОР-відділенні та поліклініці КЗОЗ «Обласна 

клінічна лікарня – центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф» (КЗОЗ «ОКЛ–ЦЕМД та МК») у період з 2015р. до 2016р. 

включно. 

У ході виконання цієї роботи обстежено 302 особи, з них хворі на ГРС 

– 197 осіб, та група контролю – 105 осіб. Усі досліджені були розподілені на 

3 групи: 

1-а група – контролю (здорові особи із включенням вагітних); 

2-а група – хворі (зі включенням вагітних) на гострий вірусний та 

післявірусний риносинусит; 

3-я група – хворі (із включенням вагітних) на гострий бактеріальний 

риносинусит. 

До першої групи було відібрано 105 практично здорових осіб – 56 

жінок (у тому числі вагітних), що становило 53,3% і 49 чоловіків – 46,7%. Їх 

відбирали за такими критеріями: відсутність скарг і відхилень від норми в 

ЛОР-статусі; артеріальний тиск у діапазоні норми: систолічний – 110–140 мм 

рт. ст., діастолічний – 70–85 мм рт. ст.; частота серцевих скорочень 60–80 за 

хвилину; відсутність хронічних захворювань у стадії загострення. 

Обстежений контингент був розподілений на 4 вікові підгрупи згідно 

класифікації ВООЗ: 

1-а підгрупа (зрілий вік, 1-ий період) – 39 осіб: жінки 19–35 років 

(17 осіб), чоловіки 19–35 років (22 особи);  

2-а підгрупа (зрілий вік, 2-ий період) – 39 осіб: жінки 36–55 років 

(21 особа), чоловіки 36–60 років (18 осіб); 

3-я підгрупа (похилий вік) – 13 осіб: жінки 56–75 років (8 осіб), 

чоловіки 61–75 років (5 осіб); 
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4-а підгрупа (старечий вік) – 14 осіб: жінки старше 75 років (10 осіб), 

чоловіки старше 75 років (4 особи). 

Розподіл у групі контролю за статтю та віком подано на діаграмах 

(рис. 2.1, 2.2, 2.3). 

 

Рисунок 2.1. Розподіл обстежених за статевою ознакою в групі контролю. 

 

Рисунок 2.2. Розподіл жінок у групі контролю залежно від віку. 

 

Рисунок 2.3. Розподіл чоловіків у групі контролю залежно від віку. 
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Розподіл хворих в групах дослідження відбувався за формою 

риносинуситу: 

2а – вірусні та післявірусні форми – 59 осіб; 

3а - бактеріальні форми – 138 осіб. 

Розподіл у групі хворих за формою захворювання подано на діаграмі 

(рис. 2.4). 

 

Рисунок 2.4. Розподіл форм риносинуситів у групі дослідження. 

 Усі захворювання ННП були розподілені відповідно до класифікації 

МКХ – 10, 11 (1997, 2018) та клініко-анатомічної класифікації. При цьому, 

виділялися моносинусити (при уражені однієї пазухи), білатеральні (при 

уражені симетричних пазух) та полісинусити (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Клініко-анатомічний розподіл у групах дослідження 

 Моносинусит Білатеральний 

синусит 

Полісинусит 

Вірусні та післявірусні 

риносинусити 

27(45,8%) 19(32,2%) 13(22,0%) 

Бактеріальні 

риносинусити 

53(38,4%) 37(26,8%) 48(34,8%) 

Усього 80(40,6%) 56(28,4%) 61(31,0%) 
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До другої групи було відібрано 59 осіб – 31 жінку (52,5%) та 28 

чоловіків (47,5%) з гострими вірусними та післявірусними формами 

риносинуситів. 

 Серед них гострі ВЩС (J01.0) були діагностовані у 37 пацієнтів 

(62,7%), гострі фронтити (J01.1) – у 6 пацієнтів (10,2%), гострі етмоїдити 

(J01.2) – у 3 пацієнтів (5,1%), гемісинусити (J01.8) – у 3 пацієнтів (5,1%), 

полісинусити (J01.8) – у 9 пацієнтів (15,2%), а також пансинусити (J01.4) – в 

1 пацієнта (1,7%). 

Розподіл пацієнтів за статтю та нозологічними формами другої групи 

представлено в табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 

Розподіл пацієнтів за статтю та нозологічними формами другої групи 

Нозологічна 

форма 

Кількість 

Усього Жінки Чоловіки 

ВЩС 20 (33,9%) 17 (28,8%) 37 (62,7%) 

Фронтити 4 (6,8%) 2 (3,4%) 6 (10,2%) 

Етмоїдити 2 (3,4%) 1 (1,7%) 3 (5,1%) 

Гемісинусити 2 (3,4%) 1 (1,7%) 3 (5,1%) 

Полісинусити 2 (3,4%) 7 (11,8%) 9 (15,2%) 

Пансинусити 1 (1,7%) 0 (0,0%) 1 (1,7%) 

Усього 31 (52,5%) 28 (47,5%) 59(100,0%) 

До третьої групи було відібрано 138 осіб – 54 жінки (39,1%) та 84 

чоловіка (60,9%), які страждають на гострі бактеріальні форми 

риносинуситів. 

У цій групі гострі ВЩС (J01.0) були діагностовані в 78 пацієнтів 

(56,5%), гострі фронтити (J01.1) – у 5 пацієнтів (3,6%), гострі етмоїдити 

(J01.2) – у 7 пацієнтів (5,1%), гемісинусити (J01.8) – у 15 пацієнтів (10,9%), 

полісинусити (J01.8) – у 28 пацієнтів (20,3%) а також пансинусити (J01.4) – у 

5 пацієнтів (3,6%). 

Розподіл пацієнтів за статтю та нозологічними формами третьої групи 

представлено в табл. 2.3. 
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         Таблиця 2.3 

Розподіл пацієнтів третьої групи за статтю та нозологічними формами  

Нозологічна 

форма 

Кількість 

Усього Жінки Чоловіки 

ВЩС 32 (23,2%) 46 (33,3%) 78 (56,5%) 

Фронтити 2 (1,4%) 3 (2,2%) 5 (3,6%) 

Етмоїдити 3 (2,2%) 4 (2,9%) 7 (5,1%) 

Гемісинусити 5 (3,6%) 10 (7,3%) 15 (10,9%) 

Полісинусити 11 (8,0%) 17 (12,3%) 28 (20,3%) 

Пансинусити 1 (0,7) 4 (2,9%) 5 (3,6%) 

Усього 54 (39,1%) 84 (60,9%) 138 (100,0%) 

 З 3 групи було відібрано 40 хворих, котрим, поряд з традиційним 

лікуванням, була призначена іригаційна терапія. Вони були поділені на дві 

підгрупи по 20 пацієнтів у кожній: 

1 – перша підгрупа складалася з 20 осіб: 12 чоловіків (60%) і 8 жінок 

(40%); 

2 – друга підгрупа складалася з 20 осіб: 15 чоловіків (75%) та 5 жінок 

(25%). 

2.2. Клінічне обстеження хворих з різними формами 

риносинуситів. 

Клінічний метод обстеження складався зі з'ясування скарг, ретельного 

збору анамнезу, виявлення й оцінювання місцевих і загальних симптомів 

прояву захворювання. При з'ясуванні основних і додаткових скарг опирались 

на суб'єктивні відчуття хворого: характер, вираженість і поширеність 

патологічного процесу, ступінь функціональних порушень, зміни 

самопочуття. На кожного пацієнта при зверненні заповнювалася медична 

карта стаціонарного хворого (003/0), що включає паспортну частину, анамнез 

життя та захворювання, супутні захворювання, попередній і остаточний 

діагнози, раніше проведене лікування і його результативність. 

У момент проведення об'єктивного огляду відзначали: зміну 

конфігурації обличчя, колір шкірних покривів, стан лімфатичних вузлів.  
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Оцінка стану ЛОР-органів включала: набряк та гіперемію слизової оболонки 

порожнини носа чи набряк тканин над залученою пазухою; наявність 

носового слизу чи гною, що стікає по задній стінці глотки; кашель, 

гугнявість; підвищена больова чутливість (при пальпації) над проекцією 

пазух чи підвищена больова чутливість щоки чи верхніх зубів (при перкусії); 

ознаки залучення підшкірної клітковини в ділянці орбіти, екзофтальм чи 

порушення окорухових функцій, ригідність потиличних м’язів, неприємний 

запах з рота. З боку інших ЛОР-органів на час обстеження основного 

захворювання патологічних відхилень від варіанту норми не спостерігалось. 

Отримані дані скарг, анамнезу та об’єктивного огляду заносилися до 

спеціально розробленої карти хворого (табл. 2.4) та оцінювалися, залежно від 

ступеню симптому наступним чином: 

Таблиця 2.4 

Клінічна оцінка скарг та огляду при первинному зверненні 

Симптом Оцінка 

Головний біль 

Ступінь Відсутній 

Легкий 

ступінь 

Помірний 

ступінь 

Виражен

ий 

ступінь 

Бали 0 2-4 5-7 8-10 

Місцевий біль 

Ступінь Відсутній 

Легкий 

ступінь 

Помірний 

ступінь 

Виражен

ий 

ступінь 

Бали 0 2-4 5-7 8-10 

Нежить 

Ступінь Відсутній Серозний 

Серозно-

гнійний Гнійний 

Бали 0 2-4 5-7 8-10 

Біль при 

пальпації 

/перкусії 

Ступінь Відсутній 

Легкий 

ступінь 

Помірний 

ступінь 

Виражен

ий 

ступінь 

Бали 0 2-4 5-7 8-10 

Набряк 

Ступінь Відсутній 

Легкий 

ступінь 

Середній 

ступінь 

Тяжкий 

ступінь 

Бали 0 2-4 5-7 8-10 

Гіперемія 

Ступінь Відсутня 

Легкий 

ступінь 

Середній 

ступінь 

Тяжкий 

ступінь 

Бали 0 2-4 5-7 8-10 
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Продовження табл. 2.4 

Характер 

виділень 

Ступінь Відсутні Серозні 

Серозно-

гнійні Гнійні 

Бали 0 2-4 5-7 8-10 

Носова 

перетинка 

Ступінь 

Немає 

викривле

ння 

Наявне 

викривле

ння, без 

порушенн

я носової 

функції 

Наявне 

викривлен

ня з 

порушенн

ям функції 

носового 

дихання 

легкого 

ступеня 

Наявне 

викривле

ння з 

порушен

ням 

функції 

носового 

дихання 

тяжкого 

ступеня 

Бали 0 2-4 5-7 8-10 

 

На підставі даних анамнезу й результатів обстеження з усіх груп 

пацієнтів були виключені особи із загальносоматичними захворюваннями, 

такими як тяжкий ступінь ураження серцево-судинної, нервової, сечостатевої 

системи  тощо. 

Оцінка загального стану пацієнтів проводилась за допомогою 

фізикальних методів дослідження: вимірювання артеріального тиску й 

пульсу за допомогою вимірювача артеріального тиску мембранного ВАТМ-

ОПМ; визначення частоти дихання, температури тіла – медичним ртутним 

термометром типу ТБ-1Б. 

Для характеристики загальноклінічного стану хворих проводилися: 

• клініко-лабораторні дослідження: загальний аналіз крові (автоматичний 

гематологічний аналізатор ABX Pentra 60C+; автоматичний гематологічний 

аналізатор ABX MICROS 60C+), біохімічний аналіз крові (аналізатор 

біохімічний ВА-88; біохімічний автоматичний аналізатор Sapphire 400), 

визначення рівня глюкози в крові, загальний аналіз сечі. Пацієнтам 

проводилися дослідження на ідентифікацію в крові антитіл до вірусів 

гепатиту - В, С і збудника сифілісу, визначення часу згортання і часу 

кровотечі. 
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Перераховані вище клініко-лабораторні методи дослідження 

проводилися в діагностичній лабораторії на базі КЗОЗ «ОКЛ–ЦЕМД та МК». 

• додаткові методи обстеження призначалися за показаннями й 

відповідно до нозологічної форми патологічного процесу: рентгенографія і 

КТ. Рентген апарат РУМ-20 М. Комп’ютерний томограф СРТ 1010 American, 

«Somatom Emotion» Siemens – у діагностичному центрі при КЗОЗ «ОКЛ–

ЦЕМД та МК». 

• Для вимірювання теплових полів людини використовували 

тепловізор, що відповідає вимогам до медичного устаткування, згідно з 

Наказом Держспоживстандарту України від 03 червня 2009 року № 208 та 

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 № 641. Термограф   

3-го покоління – аналізатор теплових полів (АТП-1) на базі 

мікроболометричної матриці форматом 384х288 елементів, з вбудованим 

екраном. 

2.3. Устаткування та оцінка результатів термографічного 

дослідження. 

Дистанційна інфрачервона термографія проводилась усім хворим з ГРС 

та групі контролю. 

Абсолютних протипоказань до проведення ДІТ немає, але можна брати 

до уваги відносні протипоказання: злоякісні новоутворення м'яких тканин 

обличчя великих розмірів з ознаками розпаду, септичні та травматичні 

ураження м'яких тканин передньої поверхні обличчя, носові кровотечі, 

кровотечі різної інтенсивності та локалізації на передній поверхні обличчя, 

термінальні стани. 

У ході проведення науково-дослідницької роботи було використано 

сучасний тепловізор – АТП-1 (рис. 2.5). АТП-1 – є науковою розробкою, 

який виготовлено у 2013 році згідно проекту Фізико-технічного інституту 

низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України 

«Розробка аналізатора теплових полів для наукових досліджень»   
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111U004487 [191]. Характеристичні властивості приладу представлені у 

таблиці 2.5.   

         Таблиця 2.5 

Характеристика тепловізору АТП-1 

Показники Параметри 

Спектральний діапазон чутливості, 

мкм 

8 ÷ 14 

Чутливий елемент матриця 384х288 мікроболометрів 

Охолодження чутливого елемента не вимагається 

Сканування зображення електронне 

Функція термоскопії наявна 

Формат зображення (пікселів в рядку х 

рядків) 

384х288 

Частота кадрів, Гц 20 

Виведення зображення ч/б, кольорове (вбудований 4,3 

'TFT дисплей) 

Поле зору, град (по горизонталі х по 

вертикалі) 

22х18 

Просторова роздільна здатність, мрад 1 

Діапазон відстаней до об'єкта, м 0,5 ÷ ∞ 

Температурний дозвіл, °С 

 (на рівні 30 °С) 

0,07 

Відносна похибка вимірювання 

температури, % 

2 

Діапазон досліджуваних температур, 

°С 

-20 ÷ 300 

Маса, кг 1,2 
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Рисунок 2.5. Зображення термографа АТП-1. 

При термографуванні пацієнтів додатково використовували таку 

апаратуру і матеріали: 

1. Термометр кліматичний для вимірювання температури повітря у 

приміщенні з чутливістю 0,1
0
C  (типу BEURER HM16); 

2. Імітатор моделі абсолютно чорного тіла
1
 (АЧТ) для калібрування 

тепловізора (мідна пластина (10х10) см, один бік якої покритий сажею, 

на затиску); 

3. Контактний термометр з чутливістю 0,1
0
C  (типу TESTO 905 – T2); 

4. Штатив для нерухомої фіксації тепловізора (типу ARSENAL 3750); 

5. Термометр медичний ртутний (типу ТБ-1Б). 

ДІТ проводилась усім хворим на ГРС кожного дня в спеціально 

пристосованому приміщенні, але для повноцінного аналізу були взяті 

статистично значимі показники, що відповідали 1, 5 та 10 дню лікування, а 

саме: сесія (1) – первинна діагностична сесія (нульова або базова 

тепловізійна сесія); сесія (2) – після п’яти днів від початку лікування; сесія 

(3) – заключна, десятий день лікування. 

________________________ 

1 –  штучний об'єкт з відомою температурою й максимально високим коефіцієнтом 

випромінювання (0,98). 
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Температурні поля на поверхні шкіри пацієнта отримували на екрані 

тепловізора у вигляді чорно-білого або кольорового зображення (рис. 2.6), 

градації яскравості або кольори якого відповідали різним температурам. 

Тепловізор забезпечений облаштуванням для вимірювання температури 

поверхні у будь-якій точці і запам'ятовування кадру теплового зображення
2
 

(термограми
3
) на карту пам'яті у вигляді окремого файлу. 

 

Рисунок 2.6. Зображення однієї термограми у різних кольорових 

дозволеннях. 

Термографування пацієнтів проводилось у приміщенні, що відповідало 

таким вимогам : 

 розмір приміщення – 15 м
2
;  

 коефіцієнт випромінювання стін – 0,93 (додаток 2);  

 відсутність прямого сонячного світла;  

 відсутність джерел тепла або холоду. 

Термографування пацієнтів робилось при стаціонарному 

температурному режимі в приміщенні, який контролювали до і після 

термографування вимірюванням у фіксованому місці в центі приміщення 

температури повітря. Температура приміщення відповідала 19–21° С. 

_______________________________________ 

2 –  за ГОСТ 25314-82. 

3 –  теплове зображення, записане на носій пам'яті. Вихідний сигнал тепловізора –  вимірюваний 

тепловізором електричний сигнал, значення якого пропорційне щільності потоку теплового 

випромінювання аналізованої ділянки поверхні об'єкту.  
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Перед термографуванням пацієнт без верхнього одягу заходив до 

кабінету термографії і сидів в довільній позі впродовж 15 хвилин з повністю 

звільненими від одягу шиєю та плечима. Упродовж цього часу йому 

вимірювали загальну температуру тіла медичним термометром і 

заповнювали анкету. Якщо пацієнт приходив на термографування з вулиці, 

він без верхнього одягу сидів у коридорі додаткові 20 хвилин.  

Перед проведенням ІЧТ пацієнтові за 3 години до обстеження 

необхідно було виключити фізіопроцедури, застосування мазей та інших 

факторів, що впливають на зону обстеження. За 40 хвилин до проведення 

обстеження заборонялося палити. 

Проведення вимірювань: 

1. Вимірювали температуру повітря в центрі приміщення кліматичним 

термометром. 

2. Тепловізор закріплювали на штативі, встановлювали у вибраному місці, 

вмикали і налаштовували відповідно до інструкції з експлуатації. 

3. На відстані 1м від тепловізора закріплювали модель АЧТ. 

4. Вимірювали температуру поверхні АЧТ контактним термометром. 

5. Робили перевірку показань тепловізора, порівнюючи значення 

температури поверхні АЧТ, що виміряні тепловізором (з урахуванням 

коефіцієнту випромінювання сажі 0,98), зі значеннями температури, що 

виміряні контактним термометром. 

6. Тепловізор встановлювався на такій відстані від пацієнта, щоб в кадрі 

повністю помістилася голова. 

7. Отримували та запам'ятовували на карті пам'яті термограми голови/шиї 

пацієнта в таких позиціях: 

 суворо анфас – три термограми (фронтальні); 

 напівпрофіль – по дві термограми з кожного боку (лівий і правий 

напівпрофіль). 

 суворо в профіль – по дві термограми з кожного боку. 

До комплексу термографічного обстеження входили дві основі похідні: 
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1. Термозйомка – фіксація зображення термограми на цифровий носій: 

а) Термоскопія – візуальна оцінка термографічної картини в реальному 

часі (можливо провести при технічній спроможності приладу фіксувати 

зображення від 15 кадрів за секунду);  

б) Власне термозйомка 

в) Термометрія – вимірювання показників температури над ділянками 

інтересу; 

2. Термоаналіз – обробка отриманих даних за допомогою програмного 

забезпечення термографа на персональному комп’ютері. 

Обробка результатів термографування здійснювалась за допомогою 

функцій інтерфейсу користувача програмного забезпечення тепловізора. З 

електронного архіву завантажували файл з відповідною термограмою. За 

допомогою відповідних функцій програмного забезпечення встановлювали 

необхідні колірні палітри, яскравість і контрастність теплового зображення, 

виходячи зі зручності сприйняття. Файли термограм, що зберігалися в 

електронному архіві, несуть повну інформацію про просторовий розподіл 

теплового поля. З трьох фронтальних термограм відбиралася одна з 

вертикальним положенням голови (важливо для виявлення порушення 

теплової симетрії) та природно відкритими очима (важливо, оскільки 

температура повіки залежить від фази моргання). На термограму голови 

накладалася сітка виміру показників температури (рис. 2.7), яка точно 

повторює контури навколоносових синусів людини. При цьому виділялись 

зони інтересу при ГРС передньої групи (рис. 2.8).   
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Рисунок 2.7. Схематичне зображення методу обробки термограми голови при 

ГРС, виконане шляхом накладання сітки, яка топографічно розподіляє 

термограму при ГРС на «зони інтересу». 

 

Рисунок 2.8. Накладання діагностичної сітки на термограму голови пацієнта 

та аналіз теплових зображень.  

 Ділянки інтересу можуть бути овальними або прямокутними залежно 

від функціональних можливостей тепловізора, що використовується, або 

анатомічних особливостей пацієнта. Але необхідно відтворювати їх форму, 

розмір і розташування для даного пацієнта на кожній сесії. Даний метод 

сегментарної обробки термограм голови довів, що він здатен більш точно та 

достовірно діагностувати гострі запальні процеси в навколоносових синусах. 

 Після детальної обробки можливих варіантів лицьового скелета можна 

виділити вісім топографічних сегментів (рис. 2.9), які максимально 
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виділяють «зони інтересу» – ділянки проектування навколоносових синусів 

передньої групи. При розрахунку середньої арифметичної усіх сегментів (Т1-

8) отримуємо – Т0 – опорну температуру. 

 

 

Рисунок 2.9. Відображення «зон інтересу» при діагностиці ГРС. 

Т5=Т8 - проектування ВЩС. 

Т1=Т2 - проектування фронтальних синусів. 

Т6=Т7 - власне порожнина носа. 

Т3=Т4 - проектування орбіт та ґратчастого лабіринту. 

            Беручи до уваги загальну інформативність термографії голови при 

ГРС та з метою підвищення її інформативності, можна виділити вісім 

сегментів трикутної форми передньої поверхні обличчя (зони інтересу) Т1–

Т8. Ці трикутні сегменти умовно повторюють проектування навколоносових 

синусів на передню поверхню обличчя. При цьому встановлено, що такий 

варіант розподілу максимально підвищує інформативність термограм голови 

при ГРС. 

            Отже: 

            Т5,Т8 – проектування ВЩС. Це трикутник, який створений завдяки 

з’єднанню трьох ліній. Перша лінія проводиться косо, з’єднуючи зовнішній 

кут ока та край крила носа. Друга лінія йде косо, паралельно до перехідної 
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складки скату носа. І третя лінія – це лінія проведена горизонтально, 

паралельно до підочноямкового краю. Отриманий трикутник є зоною 

інтересу при гострих ВЩС. 

 Т1,Т2 – проектування лобових синусів. Це трикутник, який утворений 

завдяки з’єднанню трьох ліній. Перша лінія проводиться вертикально, 

паралельно до серединної лінії обличчя. Друга лінія проводиться косо, 

з’єднуючи корінь носа, ока та надбрівний край (надбрівна точка розташована  

на межі середньої і зовнішньої третини надбрівної дуги). І третя лінія 

проводиться косо, з’єднуючи надбрівний край (надбрівна точка) та 

серединну лінію обличчя (лобова точка розташована посередині, між 

коренем носа та межею волосистої частини голови). Отриманий трикутник є 

зоною інтересу при гострих фронтальних синуситах. 

            Т6,Т7 – проектування власне порожнини носа. Це трикутник, який 

утворений завдяки з’єднанню трьох ліній. Перша лінія проводиться 

вертикально по серединній лінії обличчя. Друга лінія йде косо, паралельно до 

перехідної складки скату носа. І третя лінія – це лінія, проведена 

горизонтально, паралельно до краю крил носу. Отриманий трикутник є 

зоною інтересу при гострих етмоїдитах та власне ринітах. 

            Т3,Т4 – ділянки орбіт та ґратчастого лабіринту. Це ділянка інтересу 

складної форми, яка утворена завдяки з’єднанню п’ятьох точок. Перша точка 

– це внутрішній кут ока. Друга – надбрівна точка. Третя – зовнішній кут ока. 

Четверта та п’ята – це зовнішня та внутрішня точки лінії, проведеної 

горизонтально, паралельно до підочноямкового краю. Отримана ділянка є 

зоною інтересу при гострих етмоїдитах та параорбітальних ускладненнях  

[68, 69, 73, 227, 258]. 

 За необхідністю більш глибокого аналізу (особливо важливо при 

білатеральних чи полісинуситах) термограм з метою з’ясування форми та 

локалізації риносинуситу передньої групи застосовувалась спеціальна 

методика сегментного аналізу стану параорбітальних ділянок Т3,Т4. При 

цьому виділялися зони контакту ННП Тrf, Тre, Тrm, Тlf, Тle, Тlm (рис. 2.10). 
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Тlf – проектування контакту 

параорбітальної ділянки з фронтальним 

синусом зліва. 

Tle - проектування контакту пара 

орбітальної ділянки з ґратчастим 

лабіринтом зліва.         

Tlm - проектування контакту 

параорбітальної  ділянки з 

верхньощелепним синусом зліва. 

Trf, Tre, Trm – відповідні ділянки справа. 

Рисунок 2.10. Сегментарний аналіз параорбітальних ділянок. 

 Нижче наведений приклад динамічної обробки та аналізу термограм у 

пацієнта з гострим правостороннім бактеріальним ВЩС (рис. 2.11). 

 

Рисунок 2.11. Зображення динамічної обробки та аналізу термограм голови в 

прямій проекції у пацієнта з гострим правостороннім бактеріальним ВЩС. 

Методика обчислення результатів термографії: 

1. Середня температура кожної виділеної ділянки вимірювалась програмно за 

формулою:  
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Tсер =(Т1 +Т2 +…+Тn) / n, 

де n – кількість вимірювань. 

2. Середня температурна асиметрія для кожної виділеної ділянки 

вимірювалась програмно за формулою:  

Т = (Тсер)A - (Тсер)-A, 

де A та -A – симетричні ділянки. 

3. Для зменшення похибки вимірювань додатково усереднювались отримані 

значення середніх температур в ділянках інтересу на профільній і 

напівпрофільній термограмах за формулами: 

<Tleft > = 0,5 [(Tсер)left/half + (Tсер)left] 

      <Tright > = 0,5 [(Tсер)right/half + (Tсер)right] 

де <Tleft> - температура шкіри, усереднена між значеннями середньої 

температури ділянки інтересу по термограмі лівого профілю (Tсер)left та 

лівого напівпрофілю (Tсер)left/half.  

<Tright> - температура шкіри, усереднена між значеннями середньої 

температури ділянки інтересу по термограмі правого профілю (Tсер)right та 

правого напівпрофілю (Tсер)right/half. 

4. Для кожної тепловізійної сесії проводився розрахунок відносної 

температури досліджуваних ділянок T1-8 шляхом віднімання із середньої 

температури ділянки інтересу опорної температури T0 за формулою:   

(T1-8)i  = [(Tсер)face – T0]i  - для ділянки інтересу. 

де i - тепловізійна сесія. 

(Tсер)face – середня температура ділянки інтересу на фронтальній термограмі. 

5. Розраховувались теплові параметри ділянки інтересу на кожній 

тепловізійній сесії відносно відповідних параметрів базової сесії (0) (до 

початку лікування) за формулами: 

(Tface)і  = (T1-8)і  - (T1-8)0 - для ділянки інтересу; 

(T left/half)і  = (T1-8)і  - (T1-8)0- для ділянки інтересу; 

(T right/half)і  = (T1-8)і  - (T1-8)0- для ділянки інтересу, 



73 

 

де (Tface)i – приведена до нульової сесії відносна середня температура шкіри 

i-тої сесії на фронтальній ділянці інтересу. 

(T left/half)і – приведена до нульової сесії відносна середня температура шкіри i-

тої сесії на лівій напівпрофільній ділянці інтересу. 

(T right/half)і – приведена до нульової сесії відносна середня температура шкіри 

i-тої сесії на правій напівпрофільній ділянці інтересу. 

Оцінка похибки вимірювання температури поверхні тепловізором: 

При дотриманні умов експлуатації тепловізора та умов 

термографування, похибки вимірювання температури поверхні складали: 

Похибка вимірювання абсолютної температури:      

Табс =  ±2% Тзмін   ±0,7 
0
С; 

де Тзмін  35 
0
С (виміряна температура поверхні шкіри людини). 

 Похибка вимірювання відносної температури визначалася 

температурною чутливістю тепловізора:   

Твідн  ±0,1 
0
С; 

де відносна температура – різниця між температурами двох точок на одній 

термограмі. 

Оскільки похибка вимірювання відносної температури в ділянках 

інтересу не перевищує  ± 0,1 
0
С, що при середній амплітуді відносної 

температури в ділянках інтересу 0,5 
0
С є еквівалентним похибці ± 20%, цей 

метод контролю є більш точним, ніж візуальна оцінка термограми без 

спеціальної адаптованої обробки термограм при ГРС ± 30-45%.          

Власне аналіз термограми голови: 

1. Спочатку визначалася температура в кожному сегменті (зони інтересу при 

ГРС) пацієнта.  

2. Дані заносились до Microsoft Excel. 

3. Обчислювалась різниця кожного з восьми сегментів з варіантом 

нормальних показників у здорової людини. При цьому порівняння 
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проводилось з термограмою голови людини, яка приблизно збігається за 

віком та статтю.  

4. Проводилось обчислення дослідної термограми шляхом порівняння 

показників температури в ділянках симетричних за розташуванням. При 

цьому порівнювались ділянки тільки топографічного розподілу. 

5. Проводився аналіз отриманих результатів (рис. 2.12). Беручи до уваги 

отримані дані, можна було зробити висновок: є чи немає гострого запального 

процесу в навколоносових синусах передньої групи. 

 

Рисунок 2.12. Інтерфейс програмної обробки термограми. 

Приклади теплових зображень пацієнтів з ЛОР-захворюваннями 

(рис.2.13, 2.14, 2.15) 

 

 

 

 

а)                             б) 

 

Рисунок 2.13. Пацієнт К., 48 р. Гострий правобічний бактеріальний ВЩС.    

а) Червоним зафарбовано ділянки з температурою Т ≥ 35,6 ⁰С. б) Тепловий 

профіль уздовж жовтої лінії на кольоровій термограмі (блакитна пунктирна 

лінія – вісь симетрії). 
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Рисунок 2.14. Пацієнт С., 38 р. Гострий фронтоетмоїдит. Кольорова адаптація  

ізотермального зображення, для більш якісного діагностичного аналізу. 

 

 

 

 

 

а)                               б) 

Рисунок 2.15. Гострий лівобічний фронтит. а) Червоним зафарбовано ділянки 

з температурою Т ≥ 35,2 ⁰С. б) Тепловий профіль уздовж жовтої лінії на 

кольоровій термограмі (блакитна пунктирна лінія – вісь симетрії). 

 Також була використана стандартна обробка термограм для оцінки 

інформативності модифікованої методики. Вона складалась з візуальної 

оцінки кольорової палітри, крапкового та неспецифічного сегментування 

визначення над симетричними ділянками температурних показників з 

послідуючим ручним обчисленням отриманих результатів.  

Методика визначення ефективності термографії:     

Способом оцінки інформативності діагностичного методу є оцінка його 

чутливості, специфічності й точності. Ці показники відображають шанси 

поставити правильний діагноз захворювання у хворих і здорових людей. Їх 

порівнюють з аналогічними показниками загальноприйнятого («золотого») 

стандарту діагностичного тесту. 

Чутливість визначається як частка пацієнтів, що дійсно мають 

захворювання, серед тих, у кого тест був позитивним. Специфічність 
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визначається як частка людей, що не мають захворювання, серед тих, у кого 

тест виявився негативним. Точність показує частку «правильних 

спрацьовувань тесту» серед усіх обстежених і є сукупним показником 

інформативності тесту. Таблиця сполученості для проведення розрахунків 

наведена у табл. 2.6.  

Таблиця 2.6 

Таблиця сполученості 

Результат тесту Загальноприйнятий «золотий» стандарт 

Позитивний Негативний 

Позитивний а – число наявних 

захворювань і позитивний 

результат тесту 

б – число відсутніх 

захворювань і позитивний 

результат тесту 

Негативний в – число наявних 

захворювань, але 

негативний результат тесту 

г – число відсутніх 

захворювань і негативний 

результат тесту 

Всього а + в = загальне число 

наявних захворювань 

б + г = загальне число 

відсутніх захворювань 

Чутливість = а / (а+в); 

Специфічність = г / (г+б); 

Точність = (а+г) / (а+б+в+г); 

де а – істино позитивний результат, 

     б – хибнопозитивний результат, 

     в – хибнонегативний результат, 

     г – істино негативний результат. 

 Високочутливий діагностичний тест – той, який дає найбільше число 

позитивних результатів при фактичній наявності захворювання. З іншого 

боку, він дає негативні результати при фактичній відсутності захворювання з 

більшою вірогідністю. 

Виходячи зі значень чутливості й специфічності, рекомендується 

побудова характеристичної кривої (ROC – крива; англ. Receiver Operating 
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Characteristic (ROC) curve), яка показує залежність кількості правильно 

діагностованих позитивних випадків від кількості помилково діагностованих 

негативних випадків (вісь Х = специфічність, вісь Y = чутливість). Ідеальний 

діагностичний тест повинен мати Г- подібну форму характеристичної кривої 

і проходити через верхній лівий кут, у якому частка істинно позитивних 

випадків = 100%, а частка хибнопозитивних випадків дорівнює 0. Чим 

ближче проходить характеристична крива до значення (0;1) (ідеальна 

чутливість), тим вища ефективність тесту. Навпаки, чим менше крива 

нагадує форму літери «Г», чим ближче вона проходить до діагоналі графіка 

(«даремний тест»), тим ефективність менша (рис. 2.16). 

 

Рисунок 2.16. Приклад характеристичних (ROC) кривих двох тестів, 

«старого» й «нового». 

Кількісну оцінку характеристичної кривої можна провести, 

розрахувавши площу під нею (англ. Area Under Curve, AUC). Приблизна 

шкала значень AUC, що відображає якість діагностичних тестів, така: 

AUC = 0,9 ÷ 1.0 – відмінна якість; 

AUC = 0,8 ÷ 0,9 – висока якість; 

AUC = 0,7 ÷ 0,8 – добра якість; 

AUC = 0,6 ÷ 0,7 – середня якість; 

AUC = 0,5 ÷ 0,6 – погана (незадовільна) якість [83, 242]. 
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2.4.  Діагностична ендоскопія порожнини носа. 

Здоровим добровольцям під час першого візиту проводилася оптична 

ендоскопія за допомогою жорстких ендоскопів з кутом зору 0° і 30°, 

діаметром 2,7 мм. Хворим оптична ендоскопія виконувалася під час кожного 

візиту тим самим обладнанням. 

 При проведенні ендоскопії пацієнт знаходився в положенні сидячи. 

Ендоскоп тримали в правій руці, лівою рукою фіксуючи голову пацієнта, що 

давало можливість уникнути несподіваного її повороту й травми слизової 

оболонки порожнини носа. У більшості випадків ендоскопія виконувалася 

без анестезії слизової оболонки порожнини носа, оскільки, згідно з 

літературними даними, анестезія призводить до зміни картини набряку й 

виділень. Однак частково її проводили з використанням анестезії, що було 

обумовлено індивідуальними особливостями пацієнтів: підвищений 

больовий поріг, архітектоніка носу (виражена ступінь деформації, набряку чи 

гіпертрофія носових раковин, дуже вузький загальний носовий хід). 

Починалось дослідження з використання ендоскопа з кутом зору 0°. 

Ендоскоп вводили в порожнину носа так, щоб на початку дослідження можна 

було чітко ідентифікувати край ніздрі й виконати огляд присінка порожнини 

носа, а також візуалізувати й оцінити стан носового клапана. Далі ендоскоп 

вводився за загальним носовим ходом до носоглотки, при цьому 

здійснювався огляд носової перетинки. Потім проводився огляд носоглотки, 

для чого визначались розпізнавальні пункти: задній край лемішу, верхній 

край хоани, задні кінці нижніх носових раковин, валики трубних мигдаликів і 

гирла слухових труб, оглядали склепіння носоглотки і її задню стінку, 

оцінюючи стан слизової оболонки, наявність патологічного секрету. При 

зворотному русі ендоскопа оглядалась нижня носова раковина: у такий 

спосіб оцінювався стан слизової оболонки. Перед витяганням ендоскопа з 

порожнини носа проводилась ідентифікація переднього кінця середньої 

носової раковини, оцінювався його стан на предмет наявності девіацій, 
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деформацій або гіпертрофії. Також виконували огляд області agger nasi, 

каудальної частини середнього носового ходу. 

 Потім виконувалась ендоскопія з використанням ендоскопа з кутом 

зору 30°. Ендоскоп вводився до носоглотки, потім здійснювалась його 

ротація в бік медіальної стінки порожнини носа й при зворотному русі 

ендоскопа виконувався огляд сфеноетмоїдальної кишені. При цьому 

оцінювалася наявність секрету, що виходить із задніх клітин ґратчастого 

лабіринту й клиноподібної пазухи. При русі ендоскопа уздовж нижнього 

краю середньої носової раковини наперед оглядався середній носовий хід, 

зверталася увага на стан слизової оболонки, наявність секрету, що виходить з 

передньої групи ґратчастих клітин, лобової і верхньощелепної пазух. 

2.5. Методика виконання іригації за допомогою пристрою для 

промивання порожнини носа. 

З метою проведення іригації порожнини носа для виконання 

сформульованих завдань було використано нами розроблену модифікацію 

назальної іригації канюлею Анкиндінова (рис. 2.17) та модифіковану 

ретроназальну методику. 

 

1. Пряма позиція 

2. Вигнута позиція  

Рисунок 2.17. Модифікована назальна іригаційна канюля Анкиндінова. 

Матеріал виготовлення канюлі - медичний метал з пластичними 

властивостями та пам'яттю форми. Довжина назальної іригаційної канюлі 

становила 7,5-9,5 см, для підбору оптимального її розміру в кожному 

окремому випадку, у зв’язку з коливаннями розмірів порожнини носа. 
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Діаметр промивної трубки коливався від 2 до 3,5 мм. Розташування 

іригаційної канюлі в порожнині носа виглядало наступним чином: якщо 

умовно поділити носову раковину на п’ять частин, то задній кінець 

розташовувався на межі між четвертим та п’ятим відділом. У зв’язку з 

різноманітністю розмірів порожнини носа розташування канюлі 

контролювалось ендоскопічно – одноразово.  

Процедура промивання за допомогою назальної іригаційної канюлі 

проводилася наступним чином. Хворий сідав на стілець, нахиляв голову 

трохи вперед. Перед початком процедури проводилась анемізація слизової 

оболонки порожнини носа. Канюлю вигинали до потрібного кута, а саме 50°. 

Іригаційний пристрій вводили в одну з половин порожнини носа й просували 

глибоко вперед, доки апікальний кінець канюлі не досягав остеомеатального 

комплексу. До дистального відділу пристрою під’єднувався шприц із 

фізіологічним розчином (об'ємом 20–40 мл). Після цього розпочинали 

процедуру. Рідина подавалася під тиском, при цьому її потік був 

направлений з заду на перед. Промивна рідина стікала у лоток. Іригацію 

припиняли після витікання чистої рідини з порожнини носа [72, 259]. 

Огляд хворих відбувався кожного дня протягом усього періоду 

лікування, але контроль ефективності лікування оцінювався, як і 

термографічне обстеження, під час трьох контрольних візитів: 

1. у перший день лікування; 

2. на 5 день лікування; 

3. 10 день лікування. 

Лікарем і пацієнтом проводилася оцінка ступеня вираженості 

патологічних симптомів за 10 бальною шкалою: утруднення носового 

дихання, характер носового секрету, набряк і гіперемія слизової оболонки 

порожнини носа.  

Згідно з міжнародними та вітчизняними документами, визначення 

ступеня тяжкості ГРС базується на суб’єктивній оцінці власного стану 

пацієнтом за візуально-аналоговою шкалою (ВАШ) (рис. 2.18) [210]. 
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Рисунок 2.18. Ступені важкості ГРС згідно з ВАШ. 

1. Утруднення носового дихання: 

 0–1 бал – адекватне носове дихання, 

 2–4 бали – утруднення носового дихання легкого ступеня, 

 5–6 балів – утруднення носового дихання середнього ступеня, 

 7–8 балів – утруднення носового дихання тяжкого ступеня, 

 9–10 балів – утруднення носового дихання вкрай тяжкого ступеня 

(обструкція порожнини носа). 

2. Характер носових виділень: 

 0–1 бал – носових виділень у порожнині носа немає, 

 2–4 бали – серозні виділення з порожнини носа, 

 5–6 балів – серозно-гнійні виділення з носа з перевагою серозного 

компонента, 

 7–8 балів – серозно-гнійні виділення з носа з перевагою гнійного 

компонента, 

 9–10 балів – гнійні виділення з порожнини носа. 

3. Набряк слизової оболонки порожнини носа: 

 0–1 бал – слизова оболонка порожнини носа без змін, 

 2–4 бали – набряк слизової оболонки порожнини носа легкого ступеня, 

 5–6 балів – набряк слизової оболонки порожнини носа середнього 

ступеня, 

 7–8 балів – набряк слизової оболонки порожнини носа тяжкого ступеня, 

 9–10 балів – утруднення носового дихання через вкрай виражений 

набряк слизової оболонки порожнини носа. 

4. Гіперемія слизової оболонки порожнини носа: 
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 0–1 бал – слизова оболонка порожнини носа без змін, 

 2–4 бали – гіперемія слизової оболонки порожнини носа легкого 

ступеня, 

 5–6 балів – гіперемія слизової оболонки порожнини носа середнього 

ступеня, 

 7–8 балів – гіперемія слизової оболонки порожнини носа тяжкого 

ступеня, 

 9–10 балів – вкрай виражена гіперемія слизової оболонки порожнини 

носа. 

Під час відображення інтенсивності гіперемії слизової оболонки 

порожнини носа до уваги бралась вираженість термоасиметрії над 

ураженими ділянками. Результати порівнювались з динамічною картиною 

даних термографічної зйомки (відповідно до трьох сесій) [72, 259].  

2.6. Оглядова рентгенографія навколоносових пазух. 

Оглядова рентгенографія виконувалася в підборідно-носовій проекції 

на апараті РУМ-20 М. Технічні умови рентгенографії були такими: сила 

струму – 100 мА, напруга – 69 KB, експозиція – 2,5 сек, шкірно-фокусна 

відстань – 80–90 см, доза опромінення – 1,4 рентгена. Звертали увагу на 

наявність рівня рідини, гомогенного тотального або субтотального 

затемнення верхньощелепних пазух, лобових пазух і клітин ґратчастого 

лабіринту. 

2.7. Комп’ютерна томографія навколоносових пазух. 

КТ забезпечує пошарове зображення придаткових пазух носа й 

прилеглих відділів черепа. КТ виконувалася на апаратах СРТ 1010 American 

(променеве навантаження одного сеансу 2,0 мЗв) та Somatom Emotion 

(променеве навантаження одного сеансу 2,0 мЗв) у двох проекціях: 

аксіальній і фронтальній. Аксіальна проекція проводилася паралельно 

інфраорбітомеатальній площині. Величина кута нахилу гентрі визначалася за 

бічною топограмою черепа. Фронтальна проекція виконувалася в положенні 
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хворого на животі, при цьому підборіддя укладалося на спеціальний 

підголівник. Сканування проводилося в площині, паралельній висхідній гілці 

нижньої щелепи. Крок томографії в обох випадках був 2–5 мм. Фронтальна 

проекція дозволяла оцінити стан верхніх і нижніх стінок пазух, а також 

складові частини остеомеатального комплексу (воронку, гачкоподібний 

відросток, середній носовий хід, середню носову раковину). Було звернено 

увагу на наявність рівня рідини, гомогенного тотального або субтотального 

затемнення верхньощелепних пазух, лобових пазух і клітин ґратчастого 

лабіринту. 

2.8. Лікування хворих з гострими риносинуситами. 

Усім хворим як на вірусну, післявірусну, так і на бактеріальну форми 

ГРС проводилося відповідне лікування, засноване на сучасному 

етіопатогенетичному підході, згідно з уніфікованим клінічним протоколом 

первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) 

медичної допомоги № 85, затвердженим МОЗ України від 11 лютого 

2016 року. 

Насамперед, усім хворим призначалася антибактеріальна терапія: 

- у разі легкого та середнього ступеня тяжкості перебігу риносинуситу  

антибактеріальна терапія призначалася перорально; 

- у разі тяжкого ступеня тяжкості – парентерально. 

Антибіотикотерапія призначалася емпірично. Препаратом першої лінії 

був амоксицилін у поєднанні з клавулановою кислотою, якщо це не 

суперечило антибактеріальній чутливості збудників. Макроліди, як 

препарати першої лінії розглядалися у випадках, коли було підтвердження 

етіологічної ролі атипової флори у виникненні ГРС або були протипоказання 

для призначення захищених амінопеніцилінів. 

Препаратами другої лінії були: цефалоспорини ІІІ покоління 

(цефтриаксон), фторхінолони (левофлоксацин). 

Згідно з розподілом хворих з ГРС на клінічні групи, частині з них у 

терапію було включено пункційний метод лікування з промиванням пазухи 
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фізіологічним розчином, після чого в пазуху вводилися розчини 

антибактеріальних, антисептичних та протизапальних препаратів. 

Медикаментозне лікування містило також протизапальну терапію й 

антигістамінну терапію в дозуванні, відповідному інтенсивності запалення, 

віку та вазі хворого. 

Місцеве лікування включало так звану носову розвантажувальну 

терапію – уведення судинозвужувальних (водорозчинних і мазевих) 

препаратів – до 3 – 4 разів на добу, а також одноразове проведення анемізації 

слизової оболонки порожнини носа й особливо області середнього носового 

ходу. 

Після усунення гнійно-запального процесу в пазусі хворим 

проводилося фізіотерапевтичне лікування (УВЧ, УФО, «ЛУЧ–2», лампа-

солюкс). 

При неефективності емпіричної антибактеріальної терапії, тяжкому 

перебігу ГРС хворим проводили пункцію ураженого синусу або оперативне 

втручання: гайморотомію, фронтоетмоїдотомію чи 

фронтоетмоїдогайморотомію [143]. 

Частині хворих, відповідно до завдань дисертаційної роботи, поряд з 

традиційним лікуванням проводили іригаційну терапію за модернізованою 

методикою один раз на добу протягом усього терміну лікування. 

2.9. Статистична обробка результатів дослідження. 

Статистична обробка даних виконувалася на персональному 

комп'ютері за допомогою електронних таблиць Microsoft Excel. Для кожного 

кількісного параметра була визначена медіана (Ме), 95% довірчий інтервал. 

Для порівняння числових даних використовували t-критерій Стьюдента,      

F-критерій Фішера, критерій кореляції Спірмена. Також застосовували 

непараметричний метод, U-критерій Манна–Уїтні для незв'язаних 

сукупностей. Статистично значущими вважалися відмінності при р < 0,05 

(95% -вий рівень значущості). Зв'язок між досліджуваними показниками 

оцінювався за результатами кореляційного аналізу з обчисленням 
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коефіцієнта кореляції Пірсона (r) з подальшим установленням його 

значущості за р критерієм. 

За цим розділом опубліковано: 

Карчинський О.О. Особливості аналізу термограм у хворих з гострими 

параназальними синуїтами / О.О. Карчинський // Журнал вушних, носових і 

горлових хвороб. – 2017. –  № 1. – С. 38-45.  

Карчинський О.О. Використання дистанційної інфрачервоної 

термографії в діагностиці та оцінці ефективності лікування хворих 

параназальними синуїтами / О.О.  Карчинський, А.Ю. Голованова // Тези 

доповідей 84-ої науково-практичної конференції студентів та молодих 

вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині». – Івано-Франківськ.  

– 2015. – С.  106-107.  

Карчинський О.О. Місце іригаційної терапії в комплексному лікуванні 

хворих з гострими навколоносовими синуїтами / О.О. Карчинський // Вісник 

Української медичної стоматологічної академії "Актуальні проблеми 

сучасної медицини". – 2017. – том 17. – № 1 (57). – С. 92-98.  

Карчинський О.О. Використання дистанційної інфрачервоної 

термографії в діагностиці та оцінці ефективності лікування хворих 

параназальними синуїтами/ О.О.  Карчинський, І.В.Червань, А Є. Отчик // 

ХІII науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів та 

молодих вчених «Науковий потенціал молоді – прогрес медицини 

майбутнього. – Ужгород. – 2015. – С. 87-88.  

Karchins’kyy O.O. Using the remote infrared thermography in the diagnosis 

assessment of the treatment effectiveness of paranasal sinusitis                                  

/ O.O. Karchins’kyy, T.V. Orlova // ISIC. – 2015. – Р. 112-113.  

Пат. України №112855 Спосіб діагностики гострих параназальних 

синуїтів за термограмою / О.О. Карчинський, А.С. Журавльов,                    

Г.В. Шустакова // опуб. 26.12.2016. 

Пат. України №115003 Пристрій для іригації порожнини носа при 

гострих параназальних синуситах / О.О. Карчинський // опуб. 27.03.2017. 
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Розділ 3 

Результати дослідження термометричних показників навколоносових 

пазух практично здорових людей. 

Для визначення характеру інфрачервоного випромінювання в 

навколоносових пазухах у нормі було досліджено 105 практично здорових 

осіб, які не мають патології навколоносових синусів, з нормальною 

температурою тіла у віці від 19 до 87 років, середній вік 45,4 років. З них 56 

жінок, що склало 53,3%, і 49 чоловіків – 46,7%; середній вік з урахуванням 

статі виявився таким: у жінок – 47,9 років, у чоловіків – 42,5 років. 

Вимірювання температурних показників проводили за вищеописаною 

методикою. 

Попередньо, перед поділом на групи, було проведено термографічне 

обстеження вагітних, при цьому отримані дані не різнились від загальних, 

тому були об’єднані. 

Показники середньої температури над окремими пазухами, залежно від 

статі й віку, наведені в таблицях 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. 

Таблиця 3.1 

Середні показники результатів інфрачервоної термографії під час 

дослідження верхньощелепних пазух у осіб групи контролю залежно від 

статі й віку та у вагітних 

Підгрупа 

Жінки (t, °С) Чоловіки (t, °С) 

Вік М ± σ m Вік М ± σ m 

1 

19–35 

років 34,7 ± 0,7 ±0,18 

19–35 

років 34,1 ± 0,9 

 

±0,2 

2 

36–55 

років 34,7 ± 1,5 ±0,34 

36–60 

років 33,6 ± 0,8 

 

±0,19 

3 

56–75 

років 33,1 ± 0,8 ±0,16 

61–75 

років 32,4 ± 0,5 

 

±0,29 

4 

> 75 

років 32,6 ± 1,1 ±0,42 

> 75 

років 32,2 ± 0,4 

 

±0,2 
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 Розподіл температур над верхньощелепною пазухою залежно від віку в 

жінок коливається в діапазоні мінімальних та максимальних значень від 32,6 

до 34,7°С, а в середньому 33,8 ± 0,19°С. У чоловіків цей розподіл відповідає 

діапазону від 32,2 до 34,1°С та в середньому дорівнює 33,1 ± 0,15°С.  

 Крім того, у жінок І, ІІ та ІІІ вікових груп температурні показники над 

верхньощелепною пазухою вищі в середньому на 0,7°С, ніж у чоловіків усіх 

вікових груп (р<0,05). В ІV – не достовірно (р>0,05). 

 Взагалі, середня температура над верхньощелепною пазухою в групі 

контролю, не залежно від статі та віку, дорівнює Т = 33,7 ± 0,13⁰С [49, 67]. 

Над лобовими пазухами (табл. 3.2) термографічні показники були 

такими: 

Таблиця 3.2 

Середні показники результатів інфрачервоної термографії під час 

дослідження лобових пазух у осіб групи контролю залежно від статі та 

віку та у вагітних 

Підгрупа 

Жінки (t, °С) Чоловіки (t, °С) 

Вік М ± σ m Вік М ± σ m 

1 

19–35 

років 34,9 ± 0,8 ±0,2 

19–35 

років 34,0 ± 1,0 

 

±0,22 

2 

36–55 

років 34,9 ± 1,4 ±0,31 

36–60 

років 33,6 ± 0,7 

 

±0,17 

3 

56–75 

років 33,0 ± 0,9 ±0,28 

61–75 

років 32,1 ± 0,7 

 

±0,31 

4 

> 75 

років 32,9 ± 1,1 ±0,42 

> 75 

років 32,0 ± 0,3 

 

±0,15 

Розподіл температур над лобовою пазухою залежно від віку в жінок 

коливається в діапазоні мінімальних та максимальних значень від 32,9 до 

34,9°С, а в середньому 33,9 ± 0,19°С. У чоловіків цей розподіл відповідає 

діапазону від 32,0 до 34,0°С та в середньому дорівнює 32,9 ± 0,16°С.  
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Крім того, у жінок усіх вікових груп температурні показники над 

лобовою пазухою вищі в середньому на 1,0°С, ніж у чоловіків усіх вікових 

груп (р<0,05). 

Середня температура над лобовою пазухою в групі контролю не 

залежно від статі та віку дорівнює Т = 33,9 ± 0,12⁰С. 

Над ґратчастим лабіринтом і медіальним відділом орбітальних ділянок 

(табл. 3.3) термографічні показники були такими: 

Таблиця 3.3 

Середні показники результатів інфрачервоної термографії під час 

дослідження ґратчастого лабіринту й медіального відділу орбітальних 

ділянок у осіб групи контролю залежно від статі й віку та у вагітних 

Підгрупа 

Жінки (t, °С) Чоловіки (t, °С) 

Вік М ± σ m Вік М ± σ m 

1 

19–35 

років 35,0 ± 1,0 ±0,25 

19–35 

років 34,2 ± 1,0 

 

±0,22 

2 

36–55 

років 35,2 ± 1,4 ±0,31 

36–60 

років 33,9 ± 0,9 

 

±0,22 

3 

56–75 

років 33,6 ± 0,9 ±0,28 

61–75 

років 32,3 ± 0,7 

 

±0,31 

4 

> 75 

років 33,2 ± 0,9 ±0,34 

> 75 

років 32,2 ± 0,3 

 

±0,15 

Розподіл температур над ґратчастим лабіринтом та медіальним 

відділом орбітальної ділянки залежно від віку в жінок коливається в 

діапазоні мінімальних та максимальних значень від 33,2 до 35,0°С, а в 

середньому 34,3 ± 0,19°С. У чоловіків цей розподіл відповідає діапазону від 

32,2 до 34,2°С та в середньому дорівнює 33,2 ± 0,17°С. 

Крім того, у жінок усіх вікових груп температурні показники над 

ґратчастим лабіринтом та медіальним відділом орбітальної ділянки вищі в 

середньому на 1,1°С, ніж у чоловіків усіх вікових груп (р<0,05). 
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Середня температура над ґратчастим лабіринтом та медіальним 

відділом орбітальної ділянки в групі контролю не залежно від статі та віку 

дорівнює Т = 34,2 ± 0,13⁰С. 

Над областю носової порожнини (табл. 3.4) термографічні показники 

були такими: 

Таблиця 3.4 

Середні показники результатів інфрачервоної термографії під час 

дослідження області носової порожнини у осіб групи контролю залежно 

від статі й віку та у вагітних 

Підгрупа 

Жінки (t, °С) Чоловіки (t, °С) 

Вік М ± σ m Вік М ± σ m 

1 

19–35 

років 34,5 ± 0,8 ±0,2 

19–35 

років 33,7 ± 0,9 

 

±0,2 

2 

36–55 

років 34,1 ± 1,7 ±0,38 

36–60 

років 33,5 ± 0,9 

 

±0,22 

3 

56–75 

років 32,9 ± 0,9 ±0,28 

61–75 

років 32,1 ± 0,7 

 

±0,31 

4 

> 75 

років 32,4 ± 0,9 ±0,34 

> 75 

років 32,0 ± 0,2 

 

±0,1 

Розподіл температур над зовнішнім відділом порожнини носа залежно 

від віку в жінок коливається в діапазоні мінімальних та максимальних 

значень від 32,4 до 34,5°С, а в середньому 33,5 ± 0,2°С. У чоловіків цей 

розподіл відповідає діапазону від 32,0 до 33,7°С та в середньому дорівнює 

32,8 ± 0,15°С. 

Крім того, у жінок І та ІІІ вікових груп температурні показники над 

носовою порожниною вищі в середньому на 0,6°С, ніж у чоловіків усіх 

вікових груп (р<0,05). В  ІІ та ІV – не достовірно (р>0,05). 

Середня температура над зовнішнім відділом порожнини носа в групі 

контролю не залежно від статі та віку дорівнює Т = 33,6 ± 0,11⁰С. 
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Приклад термографічної зйомки практично здорової особи з групи 

контролю зображено на рис. 3.1. 

 

Рисунок 3.1. Термограма обличчя особи з групи контролю. 

Також під час аналізу термограм з урахуванням віку та статі 

встановлено наявність фізіологічної гіпотермії, яка посилюється зі 

збільшенням віку. Фізіологічна гіпотермія становить у чоловіків 1,9 ± 0,07°С, 

а в жінок – 2 ± 0,07°С (р<0,05),  що не суперечить даним інших авторів        

[2, 16, 156]. 

Це пояснюється тим, що змінюються показники мікроциркуляції 

шкіри. У процесі старіння відбувається зменшення загальної кількості 

капілярів, стоншення та збільшення їх звивистості, збільшується площа 

безсудинних ділянок, формуються мікроаневризми капілярів і венул. Крім 

того, розвивається артеріоло- і капіляросклероз, рух крові судинами істотно 

уповільнюється, порушується транскапілярний обмін і, як наслідок, 

порушується живлення всіх тканин. При цьому встановлено, що в жінок усіх 

вікових груп температурні показники вищі на 0,9 ± 0,1°С, ніж у чоловіків 

усіх вікових груп, що обумовлено відмінністю фізіологічної діяльності між 

чоловіками та жінками [2, 16, 156]. 

В жінок зниження температурних показників з віком пояснюється ще й 

тим фактом, що на стан мікроциркуляторного русла впливають гормональні 

й нейрогенні чинники. Естрогени діють на симпатичну нервову систему, 

впливаючи на адренорецептори, що призводить до вазоспастичних реакцій 
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[177]. Ознаки інволюції мікроциркуляції відзначаються вже в 35 років. У 

літньому віці ці зміни більш виражені. Найбільшого розвитку вони досягають 

у людей старше 75 років. 

Своєю чергою, у чоловіків зрілого віку, на відміну від жінок, 

достовірно підвищується рівень холестерину й тригліцеридів, що призводить 

до більш раннього розвитку атеросклерозу. Цей процес, на нашу думку, 

порушує мікроциркуляторні й метаболічні функції в тканинах, що 

відбивається на локальній температурі [5]. Питома вага колагену в чоловіків 

більша, ніж у жінок, що так само впливає на температурні показники в бік 

їхнього зменшення [49, 50, 51, 67]. 

Для вивчення кореляційної залежності між показниками термографії 

голови в залежності від статі та віку було долучено дані соматичної 

термометрії. На підставі отриманих даних проведено розподіл показників 

загальної температури тіла в жінок та чоловіків (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Середні показники температури тіла в жінок та чоловіків залежно від 

віку 

Підгрупа 

Жінки (t, °С) Чоловіки (t, °С) 

Вік М m Вік М m 

1 19–35 років 36,5 0,05 19–35 років 36,6 0,03 

2 36–55 років 36,5 0,04 36–60 років 36,6 0,03 

3 56–75 років 36,6 0,05 61–75 років 36,6 0,05 

4 > 75 років 36,6 0,1 > 75 років 36,6 0,07 

 При цьому середня температура тіла в жінок склала Т = 36,55 ± 0,02°С, 

а в чоловіків – Т = 36,61 ± 0,01°С. 

Наглядно зв’язок між даними соматометрії та термографії голови 

подано на рис. 3.2 і рис. 3.3. 



92 

 

  

Рисунок 3.2. Співвідношення температури тіла та обличчя в жінок залежно 

від віку. 

 

Рисунок 3.3. Співвідношення температури тіла та обличчя в чоловіків 

залежно від віку. 

 З отриманих даних вирахувано кореляційну залежність. Так, у першій 

підгрупі rж = -0,3664, rч = -0,1931, у другій підгрупі rж = 0,5114, rч = - 0,2957, у 

третій підгрупі rж = -0,3618, rч = 0,3523, у четвертій – rж = -0,3771, rч = 0,2699. 

Оскільки між підгрупами був кореляційний зв’язок слабкий та дуже слабкий, 

дані соматометрії не брались для загального розрахунку показників 

термометрії голови при ГРС ННП різної форми й локалізації. 
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Контроль отриманих даних при ДІТ ННП проводився за допомогою 

додаткового обстеження ЛОР-органів. 

Під час збору анамнезу життя та оцінки ЛОР-статусу в групі 

контролю (105 практично здорових осіб) встановлено показники, які 

відповідають цьому стану. Особи вказаної групи обстеження не 

висловлювали ніяких скарг, почувалися бадьоро. Соматичний огляд 

(проводився терапевтом) відповідав варіанту норми (беручи до уваги вікові 

особливості обстежених). Ззовні ЛОР-органи без патологічних змін. 

Пальпація та перкусія ділянок зовнішнього носу, точок проекції синусів без 

особливостей. Під час передньої риноскопії слизова оболонка мала рожевий 

колір, була вологою, чистою. Носова перетинка правильної будови. Носове 

дихання не порушене. Під час задньої риноскопії патологічних змін не 

встановлено. Інші ЛОР-органи на час огляду без патологічних змін або 

відповідають віковим особливостям (варіант норми).   

Під час ендоскопічного обстеження порожнини носа жорсткими 

ендоскопами з кутом зору 0° і 30°, діаметром 2,7 та 4,0 мм і довжиною 175 

мм (ендоскопія виконувалася без анестезії слизової порожнини носа, 

оскільки, згідно з науковою літературою, анестезія призводить до зміни 

картини набряку й виділень) встановлено: при дослідженні з використанням 

ендоскопа з кутом зору 0° було чітко ідентифіковано варіант нормального 

розвитку та функціонування присінку порожнини носа й носового клапана в 

цілому. Далі, обстежуючи стан загального носового ходу до носоглотки 

(включно), відзначили, що у всіх пацієнтів слизова оболонка мала рожевий 

колір, нормальну вологість та чистий стан слизової оболонки. Носова 

перетинка правильної будови. Носове дихання не порушене. Хоанальний 

відділ порожнини носа правильної будови, задні кінці нижніх носових 

раковин, валики трубних мигдаликів і гирла слухових труб, склепіння 

носоглотки та її задня стінка без патологічних змін або відповідала віковим 

особливостям. При зворотньому русі ендоскопа нижня носова раковина була  

правильної форми та розмірів, рожевого кольору, волога, чиста. Передній 
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кінець середньої носової раковини без девіацій, деформацій та гіпертрофій. 

Під час огляду області agger nasi, каудальної частини середнього носового 

ходу патологічних змін не виявлено. Під час обстеження й оцінки медіальної 

стінки порожнини носа, середнього носового хода уздовж середньої носової 

раковини, сфеноетмоїдальної кишені та остеомеатального комплексу в 

цілому - також встановлено варіант нормального розвитку та 

функціонування.  

Резюме 

Таким чином, дослідження групи практично здорових людей, із 

включенням вагітних, виявило певний перелік особливостей температурних 

показників над зоною обличчя, а саме:  

- було з’ясовано, що над верхньощелепною пазухою середня 

температура в жінок становила 33,8 ± 0,19°С. У чоловіків цей показник в 

середньому дорівнював 33,1 ± 0,15°С. Крім того, не залежно від статі та віку, 

середня температура над верхньощелепною пазухою склала Т = 33,7°С ± 

0,13°С. Ці дані можна використовувати для діагностики гострих ВЩС;  

- над лобовою пазухою в жінок отримано середню температуру 33,9 ± 

0,19°С, а в чоловіків - 32,9 ± 0,16°С. Крім того, не залежно від статі та віку, 

над лобовою пазухою середня температура дорівнювала Т = 33,9 ± 0,12°С. Ці 

показники можна використосувати для діагностики гострих фронтитів;  

- температурні показники над ґратчастим лабіринтом та медіальним 

відділом орбітальної ділянки у жінок складали в середньому 34,3 ± 0,19°С. У 

чоловіків цей показник в середньому дорівнював 33,2 ± 0,17°С. Проте, 

незалежно від статі та віку, над ґратчастим лабіринтом та орбітою середня 

температура склала Т = 34,2 ± 0,13°С. Крім того, над зовнішнім відділом 

порожнини носа в жінок температура в середньому склала 33,5 ± 0,2°С, а у 

чоловіків - 32,8 ± 0,15°С. А, не залежно від статі та віку, цей показник 

дорівнював Т = 33,6 ± 0,11⁰С. Ці дані можна використовувати для 

діагностики гострого етмоїдиту. 
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Розділ 4 

Термографічна характеристика гострих риносинуситів. 

4.1. Термографія при вірусних та післявірусних формах гострих 

риносинуситів. 

Обстежено 59 хворих (28 чоловіків і 31 жінка (у тому числі вагітні)), 

які страждають на вірусну та післявірусну форму ГРС. Вік хворих коливався 

від 19 до 69 років (середній вік склав 37 років). У всіх випадках діагноз 

гострого вірусного та післявірусного риносинуситу верифіковано під час 

обстеження й підтверджено даними рентгенологічного, КТ-дослідження та 

ендоскопічного дослідження й пункції ННП. 

Обстежений контингент був розподілений на 3 вікові підгрупи згідно з 

класифікацією ВООЗ: 

1-а підгрупа (зрілий вік, 1-ий період) – 33 особи: жінки 19–35 років 

(17 осіб), чоловіки 19–35 років (16 осіб);  

2-а підгрупа (зрілий вік, 2-ий період) – 17 осіб: жінки 36–55 років 

(9 осіб), чоловіки 36–60 років (8 осіб); 

3-я підгрупа (похилий вік) 9 осіб: жінки 56–75 років (5 осіб), чоловіки 

61–75 років (4 особи); 

Після оцінки скарг, анамнезу життя та ЛОР-статусу у хворих з гострим 

вірусним та післявірусним риносинуситом установлено показники, які 

відповідають цьому стану. Особи зазначеної групи обстеження висували 

скарги на утруднення носового дихання, головний біль, сльозотечу, 

незначний нежить слизового характеру, утомлюваність, поганий сон, 

дратівливість, нав’язливий кашель, дискомфорт над ННП. Було підвищення 

температури тіла до 37,5⁰С. Соматичний огляд проводився терапевтом. 

Клінічні дані відповідали основному захворюванню (беручи до уваги вікові 

особливості обстежуваних). Ззовні ЛОР-органи без патологічних змін. 

Пальпація та перкусія ділянок зовнішнього носа, точок проекції синусів 

виявили легкі зміни в області ураження. При передній риноскопії слизова 

оболонка гіперемована, набрякла, виділення слизового характеру. Носова 
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перетинка правильної будови або мала деформовану будову (часто вбік 

ураженої пазухи). Носове дихання порушене. При задній риноскопії 

патологічних змін не встановлено. Інші ЛОР-органи на час огляду без 

патологічних змін або відповідали віковим особливостям (варіант норми).     

Під час ендоскопічного обстеження порожнини носа жорсткими 

ендоскопами з кутом зору 0° і 30°, діаметром 2,7 та 4,0 мм і довжиною 175 

мм (ендоскопія виконувалася без анестезії слизової порожнини носа, 

оскільки, згідно з науковою літературою, анестезія призводить до зміни 

картини набряку й виділень) встановлено: при дослідженні з використанням 

ендоскопа з кутом зору 0° стану загального носового ходу до  носоглотки 

(включно) у всіх обстежуваних слизова оболонка мала гіперемію та набряк, 

слизові виділення на області ураження. Носова перетинка правильної будови 

або деформована. Носове дихання порушене. Хоанальний відділ, задні кінці 

нижніх носових раковин, валики трубних мигдаликів і вустя слухових труб, 

склепіння носоглотки та її задня стінка часто відповідали клініці згідно з 

основним захворюванням (вторинне гостре запалення на боці ураження). 

Унаслідок зворотнього руху ендоскопа, нижня носова раковина була  

набряклою, гіперемованою, виділення мали слизовий характер на боці 

ураження. Привернула увагу поява клініки катарального запалення з блоком 

остеомеатального комплексу на боці ураження. Загальні показники були 

наступними (табл. 4.1): 

         Таблиця 4.1  

Характеристика ендоскопічної картини у хворих на гострий вірусний та 

післявірусний риносинусит 

Параметр Характеристика Кількість 

1 2 3 

Гіперемія 

Немає 1,6% 

Легкий ступінь 10,0% 

Середній ступінь 76,7% 

Тяжкий ступінь 11,7% 
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       Продовження табл. 4.1 

1 2 3 

Набряк 

Немає 11,7% 

Легкий ступінь 8,3% 

Середній ступінь 7,5% 

Тяжкий ступінь 5,0% 

Характер 

носових 

виділень 

Відсутні 11,7% 

Серозні 88,3% 

Серозно-гнійні - 

Гнійні - 

Носова 

перетинка 

Без деформації 66,7% 

Викривлення, без порушення носового 

дихання 21,6% 

Викривлення, з порушенням носового 

дихання легкого ступеня 5,0% 

Викривлення, з порушенням носового 

дихання тяжкого ступеня 6,7% 

При бальній оцінці результатів скарг та об’єктивного огляду було 

отримано показник від 15 до 40 балів. Після ретельного вивчення всіх 

показників та розподілу їх на категорії було виявлено, що у 31,7% пацієнтів 

(30-40 балів) клінічна картина відповідала діагнозу ГРС, тобто була 

специфічною. У пацієнтів з сумарними значеннями 26-29 балів (21,6%)  

клінічна картина та скарги були умовно-специфічними, а у решти пацієнтів 

(46,7%) – не специфічними, та вимагали долучення додаткових методів 

обстеження. 

Оцінка показників аналізу крові у пацієнтів на вірусний та 

післявірусний риносинусит (табл. 4.2) виглядала наступним чином: 

 Спостерігалось незначне підвищення лейкоцитів у 3% хворих, у решти 

97% пацієнтів цей показник відповідав нормальним значенням, або був 

незначно знижений. У середньому, кількість лейкоцитів при первинному 

звертанні у хворих на вірусну та післявірусну форму ГРС відповідала 

показнику 4,8 ± 0,4 ˣ 10⁹/л. При цьому спостерігалося підвищення кількості 

лімфоцитів у 87% пацієнтів та у середньому цей показник у всіх хворих 

відповідав - 40,1% ± 0,3%. 
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         Таблиця 4.2 

Показники крові у хворих на гострий вірусний та післявірусний 

риносинусит 

Показники 

крові 

Результат 

1 візит 2 візит 3 візит 

Лейкоцити,10⁹/л 4,8±0,4 4,5 ±0,3 4,2 ±0,3 

Паличкоядерні 

нейтрофіли, % 2,1±0,3 1,9±0,3 1,3±0,1 

Сегментоядерні 

нейтрофіли, % 49,6±0,4 50,3±1,4 54,3±1,1 

Лімфоцити, % 40,1±0,3 31,5±1,1 25,8±0,3 

Моноцити, % 8,3±0,2 7,6±0,1 7,2±0,2 

Усі обстежувані розподілені на групи залежно від форми синуситу, як 

подано в табл. 4.3. 

         Таблиця 4.3 

Частота окремих нозологічних форм у хворих на гострі вірусні та 

післявірусні риносинусити 

Нозологічна 

форма Кількість 

ВЩС 37 62,7% 

Фронтити 6 10,2% 
 

Етмоїдити 3 5,1% 
 

Гемісинусити 3 5,1% 
 

Полісинусити 9 15,2% 
 

Пансинусити 1 1,7% 
 

Усього 60 100% 
 

У результаті оцінки даних рентгенографії ННП  при вірусній та 

післявірусній формі ГРС, які підтверджують достовірність термографічних 

показників, виявлено патогномонічні ознаки гострого катарального 

запалення у вигляді завуальованості чи затемнення порожнини носа й ННП 

легкої та середньої інтенсивності, пристінкове потовщення слизової 

оболонки навколоносових синусів менш ніж на 6 мм залежно від локалізації 

вогнища патологічного процесу. 
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Чутливість рентгенографії складала 62%, при обстеженні хворих на всі 

форми гострих вірусних та післявірусних риносинуситів. А при вивченні 

окремих нозологічних форм ці показники виглядали наступним чином (табл. 

4.4):  

Таблиця 4.4 

Показники чутливості рентгенографії ННП у групі хворих на гострий 

вірусний та післявірусний риносинусит 

Однобічн

ий ВЩС 

Двобічн

ий ВЩС 

Однобічн

ий 

фронтит 

Двобічн

ий 

фронтит 

Однобічн

ий 

етмоїдит 

Двобічн

ий 

етмоїдит 

Полісинус

ит 

70% 64% 67% 71% 40% 33% 61% 

Таким чином, чутливість при дослідженні ізольованих форм ВЩС 

склала 67%, фронтитів – 68% та етмоїдитів – 38%, що не суперечить даним 

інших дослідників [82]. 

Під час оцінки даних КТ ННП хворих на вірусну та післявірусну 

форму ГРС, які підтверджують достовірність термографічних показників, 

виявлено патогномонічні ознаки гострого катарального запалення у вигляді 

затемнення порожнини носа й ННП легкої та середньої інтенсивності, 

пристінкове потовщення слизової оболонки навколоносових синусів залежно 

від локалізації вогнища патологічного процесу. 

Чутливість цього методу становила 89% при дослідженні всіх 

нозологічних форм. Для більш детального вивчення чутливості окремих 

форм було недостатньо клінічного матеріалу. 

При проведенні діагностичної пункції ННП (здійснювалась після 

термометричної зйомки) отримано тільки чистий промивний 

антисептичний розчин з незначним, а інколи й значним утрудненням току 

промивної рідини крізь власне співустя пазухи [49]. Чутливість цього методу 

склала 100%.  

При проведенні термографічної зйомки, у першу сесію було 

отримано розподіл температурних показників над «зонами інтересу» (табл. 
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4.5), який порівняли з показниками, одержаними при дослідженні здорових 

людей. 

Таблиця 4.5 

Показники температури досліджуваної ділянки в групі контролю й 

у групі хворих на гострі вірусні та післявірусні риносинусити 

Досліджувана ділянка 

Норма 

(t,°C), 

n = 105 

Вірусні та 

післявірусні 

форми 

риносинуси

тів (t,°C) n = 

59 

Достовірність 

відмінностей 

по відношенню 

до норми 

М m М m р 

Верхньощелепна пазуха 33,9 0,13 34,6 0,15 <0,05 

Лобова пазуха 33,9 0,13 34,4 0,17 <0,05 

Орбіта та ґратчастий 

лабіринт 34,2 0,13 34,7 0,17 <0,05 

Носова порожнина 33,6 0,13 34 0,15 <0,05 

Як видно з таблиці, при вірусних та післявірусних формах ГРС 

відзначається тенденція до підвищення температури над усіма 

досліджуваними ділянками, при цьому середня температура становить          

Т = 34,4 ± 0,04 °С (при термоасиметрії ∆Т = 0,6 ± 0,01⁰С (р˃0,05)). Отримані 

дані добре ілюструє діаграма (рис. 4.1). 

По виборці об’ємом n=59 проведена оцінка наявності кореляційного 

зв’язку між підвищенням температури від 0,4
 
°С

 
до 0,8

 
°С у досліджуваних 

ділянках та об’єктивним виявленням катаральної форми патології. 

Коефіцієнт кореляції Спірмена (p) дорівнює 0.511. Зв'язок між 

досліджуваними ознаками - прямий, сила зв’язку по шкалі Чеддока – 

помірна. t-критерій Стьюдента дорівнює 4.525. Критичне значення                 

t-критерію Стьюдента = 2.002. Так як tспостер ˃ tкрит, це свідчить, що залежність 

ознак статистично значуща. 
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1 - Верхньо-щелепна пазуха пат.   

2- Верхньо-щелепна пазуха нор. 

3 - Лобова пазуха пат. 

4 - Лобова пазуха нор. 

5 - Орбіта та ґратчастий лабіринт пат. 

6 - Орбіта та ґратчастий лабіринт нор. 

7 - Носова порожнина пат. 

8 - Носова порожнина нор. 

Рисунок 4.1. Відображення різниці температур над досліджуваними зонами 

між групою контролю та пацієнтами, хворими на гострі вірусні та 

післявірусні риносинусити. 

Далі після вивчення окремих нозологічних форм отримано такі 

результати: термоасиметрія при ізольованих формах гострих вірусних та 

післявірусних ВЩС становить ∆Т = 0,7 ± 0,02 °С (р˃0,05), при гострих 

вірусних та післявірусних фронтитах – ∆Т = 0,7 ± 0,05 °С (р˃0,05), а при 

гострих вірусних та післявірусних етмоїдитах – ∆Т = 0,6 ± 0,03 °С (р˃0,05) 

[50, 51, 67, 68, 69, 70, 227]. 

 Для вивчення даних термоасиметрії у хворих на гострий вірусний та 

післявірусний риносинусит залежно від статі та віку, із включенням вагітних, 

було проаналізовано результати термографічних зйомок першої сесії та 

встановлено наступні дані. У жінок першої підгрупи відмічено коливання 

термоасиметрії над ураженими пазухами від 0,4 °С до 0,8 °С, де середня ∆Т 

становила 0,6 ± 0,04 °С. У другій підгрупі це коливання знаходилось в межах 

0,5 - 0,8 °С, а середня термоасиметрія складала 0,7 ± 0,06°С. В третій підгрупі 

середня термоасиметрія була 0,8 ± 0,05°С, при коливанні від 0,7 °С до 0,8 °С. 
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У чоловіків дані показники мали дещо інший характер. Так, в першій підругі 

коливання термоасиметрій над ураженими ділянками відзначалось в 

діапазоні 0,4 – 0,8 °С, при середній термоасиметрії - 0,7 ± 0,04 °С. У другій 

підгрупі - 0,5 – 0,8 °С, при середній - 0,6 ± 0,07 °С. Та в третій підгрупі 

середня термоасиметрія становила 0,6 ± 0,05°С, при діапазоні від 0,5 °С до 

0,7 °С, що ілюструє рис. 4.3. При цьому не встановлено статистично 

достовірної різниці (р˃0,05). 

Приклад термографічного профілю хворого на післявірусну форму 

риносинуситу (рис. 4.2) 

   

 Рисунок 4.2. Термограма хворого К., 42 р., гострий післявірусний 

полісинусит. 

  

Рисунок 4.3. Дані термоасиметрії в групі гострих на вірусний та 

післявірусний риносинусит залежно від статі та віку. 
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Після початку лікування знову було проведено термографічний аналіз у 

хворих за технікою, описаною вище, й отримано розподіл температурних 

показників нижчий, ніж у першій сесії, але вищий, ніж у групі контролю. Це 

добре видно на рис. 4.4. При цьому середня температура над вогнищами 

запалення становила Т = 34,0 ± 0,04°С. 

 
1 - Верхньо-щелепна пазуха пат.   

2- Верхньо-щелепна пазуха нор. 

3 - Лобова пазуха пат. 

4 - Лобова пазуха нор. 

5 - Орбіта та ґратчастий лабіринт пат. 

6 - Орбіта та ґратчастий лабіринт нор. 

7 - Носова порожнина пат. 

8 - Носова порожнина нор. 

Рисунок 4.4. Відображення різниці температур у другій сесії над 

досліджуваними зонами між групою контролю та пацієнтами, хворими на 

гострі вірусні та післявірусні риносинусити. 

 Під час статистичного аналізу термограм третьої сесії знімання 

(закінчення лікування) відмінностей між температурами у хворих на вірусні 

та післявірусні форми ГРС й у групі контролю не спостерігалося (рис. 4.5). 

При цьому відзначався позитивний клінічний ефект проведеного лікування й 

позитивна динаміка перебігу основного захворювання. 
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Рисунок 4.5. Динаміка відображення зміни температур у результаті лікування 

гострих вірусних та післявірусних риносинуситів при оцінці даних 

термограм протягом трьох сесій. 

Як видно із представленої діаграми, вже в другу сесію різниця середніх 

температур над досліджуваними ділянками хворих на вірусні та післявірусні 

форми ГРС та даними нормальних температур групи контролю становить    

∆Т = 0 - 0,3 °С, що відповідає нормальним показникам термоасиметрії в цих 

зонах [68, 69, 70, 227]. 

Для вивчення кореляційної залежності між соматичною температурою 

та даними термографічного обстеження було проведено вимірювання 

температури тіла пацієнтів на гострі вірусні та післявірусні риносинусити, 

що й представлено в табл. 4.6. При цьому коливання температур було від 

36,8 °С до 37,7 °С. 
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Таблиця 4.6 

Показники середніх температур над ділянками запалення, 

обличчям та тіла хворих на гострий вірусний та післявірусний 

риносинусит 

Нозологічна 

форма 

Т тіла 

(⁰С) m 

Т над 

ділянками 

запалення 

(⁰С) m 

Т 

обличчя 

(⁰С) m r* 

ВЩС 37,4 0,03 34,6 0,19 34,2 0,18 -0,3058 

Фронтит 37,4 0,04 35,8 0,48 35,4 0,47 -0,5220 

Етмоїдит 37,5 0,06 34,3 0,78 33,9 0,91 -0,3012 

Пансинусит 37,5 0,05 33,5 0,64 33,5 0,64 -0,3013 

Гемісинусит 37,4 0,06 35,4 0,09 35,4 0,09 0,3012 

Полісинусит 37,4 0,07 34,9 0,46 34,9 0,46 -0,2102 
*r – коефіцієнт кореляції між показниками температури тіла та температури над ділянкою 

запалення. 

 Оскільки між показниками температури тіла й температури над 

ділянками запалення був кореляційний зв’язок слабкий та дуже слабкий, 

було доцільно не використовувати дані соматометрії під час розрахунку 

термопоказників передньої поверхні обличчя при гострих запальних 

ураженнях синусів.  

З метою оцінки інформативності ДІТ під час діагностики вірусних та 

післявірусних форм ГРС було розраховано чутливість, специфічність і 

точність методу термографічного обстеження з огляду на дані таблиць 4.7 та 

4.8. 

Таблиця 4.7 

Підсумкові дані термографічного обстеження в групі хворих з вірусними 

та післявірусними формами риносинуситів та в групі контролю 

 Хворі Здорові Усього 

Термоасиметрія ≥ 0,4⁰ 43 5 48 

Термоасиметрія ≤ 0,4⁰ 16 100 116 

Усього 59 105 164 
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Таблиця 4.8 

 Дані термографічної зйомки в першій та другій групах обстежених 

Термоасиметрія Хворі Здорові 

˂ 0,4 16 100 

0,4–0,6 16 5 

0,6–0,8 19 0 

0,8–1 8 0 

˃ 1 0 0 

Усього 59 105 

Чутливість методу = 73%; 

специфічність методу = 95%; 

точність методу = 87%. 

 Результати вивчення показників чутливості в окремих нозологічних 

формах, та порівняння їх з даними рентгенологічного дослідження (рис. 4.6), 

наведено в табл. 4.9: 

Таблиця 4.9 

Показники чутливості ДІТ ННП у групі хворих на гострий вірусний та 

післявірусний риносинусит 

Однобічн

ий ВЩС 

Двобічн

ий ВЩС 

Однобічн

ий 

фронтит 

Двобічн

ий 

фронтит 

Однобічн

ий 

етмоїдит 

Двобічн

ий 

етмоїдит 

Полісинус

ит 

87% 70% 79% 70% 80% 75% 72% 

Таким чином, чутливість при дослідженні ізольованих форм ВЩС 

склала 80%, фронтитів – 76%, та етмоїдитів – 78%. 

 

Рисунок 4.6. Порівняння чутливості ДІТ та рентгенографії ННП при гострих 

вірусних та післявірусних риносинуситах. 
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З огляду на значення чутливості та специфічності побудовано 

характеристичну криву методу термографії (рис. 4.7) [217]: 

 

Fitted curve (вбудована крива):  y = 0.03Ln(x) + 1 

R² = 0.8404 

Area under curve (площа під кривою) = 0.9707 

Рисунок 4.7. Характеристична крива прогнозного методу. 

Користуючись приблизною шкалою значень AUC – площа під кривою, 

що відображає якість діагностичних тестів, визначено майже відмінну якість 

запропонованого методу термографічного обстеження. 

Усім хворим на вірусну та післявірусну форму ГРС проводилося 

відповідне лікування, засноване на сучасному етіопатогенетичному підході, 

згідно з уніфікованим клінічним протоколом первинної, вторинної 

(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги   

№ 85, затвердженим МОЗ України від 11 лютого 2016 року (2 розділ). 

Пункційний метод лікування був застосований в 15,8% випадків ВЩС, 33,3% 

- гемісинуситів та у 22,2% випадків – полісинуситів.  

Резюме 

 Таким чином, при дослідженні вірусних та післявірусних форм ГРС 

було з’ясовано, що: 

- над верхньощелепною пазухою середня температура при ураженні цієї 

ділянки склала 34,6 °С ± 0,15°С, над лобовою пазухою - 34,4 °С ± 0,17°С, над 

ґратчастим лабіринтом та медіальним відділом орбітальної ділянки - 34,7 °С 

± 0,17°С, а над зовнішнім відділом порожнини носа - 34,0°С ± 0,15°С. При 

цьому, термоасиметрія при однобічному ураженні склала ∆Т = 0,6 ± 0,01⁰С; 
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- достовірність клінічної картини діагнозу збігався лише в 31,7%. Чутливість 

рентгенографічного методу обстеження при діагностиці вірусних та 

післявірусних риносинуситів склала 62%, КТ ННП - 89%, ДІТ - 73%, а 

пункційний метод давав достовірність 100%; 

- точність методу ДІТ при гострих вірусних та післявірусних риносинуситах 

склала 87%. 
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 Карчинський О.О. Використання дистанційної інфрачервоної 

термографії в діагностиці та оцінці ефективності лікування хворих 

параназальними синуїтами / О.О.  Карчинський, А.Ю. Голованова // Тези 

доповідей 84-ої науково-практичної конференції студентів та молодих 
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вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині». – Івано-Франківськ. – 

2015. – С. 106-107. 

 Карчинський О.О. Використання дистанційної інфрачервоної 

термографії в діагностиці та оцінці ефективності лікування хворих 

параназальними синуїтами / О.О.  Карчинський, І.В. Червань, А Є. Отчик // 

ХІII науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів та 

молодих вчених «Науковий потенціал молоді – прогрес медицини 

майбутнього. – Ужгород. – 2015. – С. 87-88. 

 Karchins’kyy O.O. Using the remote infrared thermography in the diagnosis 

assessment of the treatment effectiveness of paranasal sinusitis                                 

/ O.O. Karchins’kyy, T.V. Orlova // ISIC. – 2015. – Р. 112-113. 

4.2. Термографія при бактеріальних формах гострих 

риносинуситів. 

Обстежено 138 хворих (84 чоловіків і 54 жінки), які страждали на 

бактеріальні форми риносинуситів. Вік хворих коливався від 19 до 91 року 

(середній 37,5 років). У всіх випадках діагноз гострого бактеріального 

риносинуситу верифіковано під час обстеження й підтверджено даними 

рентгенографічного й КТ-дослідження та пунції навколоносових синусів. 

Обстежений контингент був розподілений на 4 вікові підгрупи згідно з 

класифікацією ВООЗ: 

1-а підгрупа (зрілий вік, 1-ий період) – 77 осіб: жінки 19–35 років 

(26 осіб), чоловіки 19–35 років (51 особа);  

2-а підгрупа (зрілий вік, 2-ий період) – 45 осіб: жінки 36–55 років 

(17 осіб), чоловіки 36–60 років (28 осіб) ; 

3-я підгрупа (похилий вік) 15 осіб: жінки 56–75 років (10 осіб), 

чоловіки 61–75 років (5 осіб); 

4-а підгрупа (старечий вік) – 1 особа: жінки старше 75 років (1 особа), 

чоловіки старше 75 років (0 осіб). 

У результаті оцінки скарг, анамнезу життя та об’єктивного 

дослідження ЛОР-органів у хворих на гострий бактеріальний риносинусит 
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встановлено показники, які відповідають цьому стану. Особи зазначеної 

групи обстеження висували скарги на загальне нездужання, головний біль, 

слабкість; підвищення температури тіла до 38°С та вище; болі в лобовій, 

підочноямковій або щічній ділянках, на боці ураження або на симетричних 

ділянках при двосторонньому процесі; відчуття закладеності носа; іррадіацію 

болю в лобову, потиличну й скроневу ділянки, утруднення носового дихання, 

слизово-гнійні (інколи з геморагічним компонентом) виділення з носа, 

порушення нюху, нападоподібний головний біль, кон’юнктивіт, сльозотечу, 

мацерацію шкіри носа й носогубної області. Соматичний огляд проводився 

терапевтом. Клінічні дані відповідали основному захворюванню (беручи до 

уваги вікові особливості обстежуваних). Ззовні ЛОР-органи без патологічних 

змін, але за наявності виражених реактивних явищ у ділянках проекції 

синусів мала місце зміна форми обличчя в ділянці проекції ураженої пазухи 

за рахунок набряку мʼяких тканин обличчя (цим пацієнтам до лікування не 

долучали іригаційну терапію). Пальпація та перкусія ділянок зовнішнього 

носа, точок проекції синусів виявила зміни в ділянці ураження. При передній 

риноскопії слизова оболонка гіперемована, набрякла, виділення слизово-

гнійного (інколи з геморагічним компонентом) характеру в значній кількості 

на боці ураження. Носова перетинка правильної будови або деформована 

(часто вбік ураженої пазухи). Носове дихання порушене. При задній 

риноскопії патологічних змін не встановлено або вони клінічно відповідали 

основному захворюванню у вигляді вторинної запальної реакції та гнійних 

виділень задньою стінкою глотки при ураженні задніх решіток ґратчастого 

лабіринту й основної пазухи. Інші ЛОР-органи на час огляду були без 

патологічних змін або відповідали віковим особливостям (варіант норми).    

Під час ендоскопічного обстеження порожнини носа (загального 

носового ходу до носоглотки включно) у всіх обстежених слизова оболонка 

мала виражену гіперемію та набряк, слизово-гнійні виділення (інколи з 

геморагічним компонентом) у значній кількості на боці ураження. Носова 

перетинка правильної будови або деформована. Носове дихання порушене. 
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Хоанальний відділ, задні кінці нижніх носових раковин, валики трубних 

мигдаликів і вустя слухових труб, склепіння носоглотки та її задня стінка 

часто відповідали клініці згідно з основним захворюванням (вторинне гостре 

запалення на боці ураження) та гнійними виділеннями задньою стінкою 

глотки при ураженні задніх решіток ґратчастого лабіринту й основної пазухи.  

При зворотньому русі ендоскопа нижня носова раковина була набряклою, 

гіперемованою, виділення мали слизово-гнійний характер (інколи з 

геморагічним компонентом) у значній кількості на боці ураження.  

Привернула увагу поява клінічних ознак гнійного запалення з блокуванням 

остеомеатального комплексу, який супроводжується підвищенням слизово-

гнійних (інколи з геморагічним компонентом) виділень у ділянках проекції 

співустя на боці ураження залежно від ураженої пазухи. Загальні показники 

були наступними (табл. 4.10): 

Таблиця 4.10  

Клінічні ознаки гострого бактеріального риносинуситу за даними 

ендоскопічного обстеження  

Параметр Характеристика Кількість 

Гіперемія 

Немає - 

Легкий ступінь 1,4% 

Середній ступінь 46,4% 

Тяжкий ступінь 52,2% 

Набряк 

Немає 2,1% 

Легкий ступінь - 

Середній ступінь 45% 

Тяжкий ступінь 52,9% 

Носові 

виділення 

Відсутні 1,4% 

Серозні 32,9% 

Серозно-гнійні 51,4% 

Гнійні 14,3% 

Носова 

перетинка 

Без деформації 69,3% 

Викривлення, без порушення носового дихання 20,7% 

Викривлення, з порушенням носового дихання 

легкого ступеня 5% 

Викривлення, з порушенням носового дихання 

тяжкого ступеня 5% 
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За бальною оцінкою результатів скарг та об’єктивного огляду було 

отримано показник від 15 до 64 балів. Ретельне вивчення всіх показників та 

розподіл їх на категорії виявило, що у частини пацієнтів, які відповідали     

50-64 балам (23,6%), клінічна картина відповідала діагнозу ГРС, тобто була 

специфічною. У пацієнтів з сумарними значеннями 46-49 балів (20%)  

клінічна картина та скарги виявились умовно-специфічними, а у решти 

пацієнтів (56,4%) – не специфічними, та вимагали долучення додаткових 

методів обстеження. 

Оцінка показників аналізу крові у пацієнтів на бактеріальний 

риносинусит (табл. 4.11) виглядала наступним чином: 

         Таблиця 4.11 

Показники крові у хворих на гострий бактеріальний риносинусит 

Показники 

крові 

Результат 

1 візит 2 візит 3 візит 

Лейкоцити,10⁹/л 10,5±0,4 8,3 ±0,3 6,1 ±0,3 

Паличкоядерні 

нейтрофіли, % 7,9±0,3 5,1±0,2 3,0±0,3 

Сегментоядерні 

нейтрофіли, % 66,5±1,4 61,7±0,9 58,5±1,1 

Лімфоцити, % 23,4±0,6 25,1±0,4 26,6±0,3 

Моноцити, % 6,3±0,2 6,6±0,4 7,0±0,2 

При цьому спостерігалось підвищення кількості лейкоцитів у 96% 

хворих, а у решти цей показник займав верхню межу норми. У середньому 

рівень лейкоцитів у хворих на бактеріальну форму ГРС при первинному 

зверненні відповідав 10,5±0,4 ˣ 10⁹/л. Спостерігався також зсув 

лейкоцитарної формули вліво за рахунок підвищення паличкоядерних 

нейтрофілів (7,9% ± 0,3%). 

Усі обстежувані, залежно від форми риносинуситу, розподілені на 

групи, як це подано в табл. 4.12. 
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Таблиця 4.12 

Частота окремих нозологічних форм гострих бактеріальних 

риносинуситів 

Нозологічна 

форма Кількість 

ВЩС 78 56,5% 
 

Фронтити 5 3,6% 
 

Етмоїдити 7 5,1% 
 

Гемісинусити 15 10,9% 
 

Полісинусити 28 20,3% 
 

Пансинусити 5 3,6% 
 

Усього 138 100% 
 

Оцінка даних рентгенографії навколоносових пазух при 

бактеріальній формі ГРС підтверджувала достовірність термографічних 

показників. Виявлено патогномонічні ознаки гострого ексудативного 

запалення у вигляді завуальованості чи затемнення порожнини носа й ННП 

середньої та високої інтенсивності, пристінкове потовщення слизової 

оболонки навколоносових синусів залежно від локалізації вогнища 

патологічного процесу та симптом вільної рідини в ураженій пазусі. 

Чутливість рентгенографії складала 65%, при обстеженні всіх форм 

гострих бактеріальних риносинуситів. Вивчення окремих нозологічних форм 

цих показників надано в табл. 4.13: 

Таблиця 4.13 

Показники чутливості рентгенографії ННП у групі хворих на гострий 

бактеріальний риносинусит 

Однобічн

ий ВЩС 

Двобічн

ий ВЩС 

Однобічн

ий 

фронтит 

Двобічн

ий 

фронтит 

Однобічн

ий 

етмоїдит 

Двобічн

ий 

етмоїдит 

Полісинус

ит 

69% 70% 63% 62,5% 36% 33% 65% 
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Таким чином, чутливість при дослідженні ізольованих форм ВЩС 

склала 69%, фронтитів – 63%, та етмоїдитів – 36%, що не суперечить даним 

інших дослідників [82].    

Оцінка даних КТ ННП при бактеріальній формі ГРС підтверджує 

достовірність термографічних показників. Виявлено патогномонічні ознаки 

гострого ексудативного запалення у вигляді затемнення порожнини носа й 

ННП середньої та значної інтенсивності, пристінкове потовщення слизової 

оболонки навколоносових синусів залежно від локалізації вогнища 

патологічного процесу та симптом вільної рідини в ураженій пазусі.    

Чутливість КТ ННП при обстеженні хворих на всі форми гострого 

бактеріального риносинуситу склала 91%. Значення цих показників при 

окремих нозологічних формах надано в табл. 4.14: 

Таблиця 4.14 

Показники чутливості КТ ННП у групі хворих на гострий бактеріальний 

риносинусит 

Однобічн

ий ВЩС 

Двобічн

ий ВЩС 

Однобічн

ий 

фронтит 

Двобічн

ий 

фронтит 

Однобічн

ий 

етмоїдит 

Двобічн

ий 

етмоїдит 

Полісинус

ит 

91% 89% 92% 100% 86% 100% 88% 

Узагальнення результатів дослідження свідчить, що чутливість КТ 

ННП при дослідженні ізольованих форм бактеріальних ВЩС склала 90%, 

фронтитів – 95%, та етмоїдитів – 91%, що не суперечить даним інших 

дослідників [82]. 

Під час проведення діагностичної пункції ННП (здійснювалась 

після термометричної зйомки) отримано гнійний ексудат у промивному 

антисептичному розчині з незначним, а інколи й значним утрудненням току 

промивної рідини крізь власне співустя пазухи [49]. При цьому чутливість 

цього методу склала 100%. 

При проведенні термографічної зйомки, у першу сесію було 

отримано розподіл температурних показників над «зонами інтересу» (табл. 
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4.15), який порівняли з показниками, одержаними під час дослідження 

практично здорових людей. 

Таблиця 4.15 

Показники температури досліджуваної ділянки в групі контролю й 

у групі хворих на гострі бактеріальні риносинусити 

Досліджувана ділянка 

 

 

Норма 

(t,°C), 

Бактеріальні 

форми 

риносинуситів 

(t,°C), n = 138 

Достовірність 

відмінностей 

по 

відношенню 

до норми n = 105 

М m М m р 

Верхньощелепна пазуха 33,9 0,13 35,7 0,12 <0,05 

Лобова пазуха 33,9 0,13 35 0,11 <0,05 

Орбіта й ґратчастий 

лабіринт 34,2 0,13 35,1 0,11 <0,05 

Носова порожнина 33,6 0,13 34,3 0,1 <0,05 

Як видно з даних таблиці, при бактеріальних формах риносинуситів у 

хворих відзначається тенденція до підвищення температури над усіма 

«зонами інтересу», при цьому середня температура становить Т = 35,0 ± 0,05 

°С (при термоасиметрії ∆Т = 1,3 ± 0,04 °С (р<0,05)), що відображено в 

діаграмі (рис. 4.8). 

По виборці об’ємом n=138 проведена оцінка наявності кореляційного 

зв’язку між підвищенням температури від 0,9
 
°С

 
до 2,5 °С у досліджуваних 

ділянках та об’єктивним виявленням ексудативної форми патології. 

Коефіцієнт кореляції Спірмена (p) дорівнює 0.506. Зв'язок між 

досліджуваними ознаками - прямий, сила зв’язку по шкалі Чеддока – 

помітна. t-критерій Стьюдента дорівнює 6.898. Критичне значення t-критерію 

Стьюдента = 1.98. Так як tспостер > tкрит, це свідчить, що залежність ознак є 

істотною. 
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1 - Верхньо-щелепна пазуха пат.   

2- Верхньо-щелепна пазуха нор. 

3 - Лобова пазуха пат. 

4 - Лобова пазуха нор. 

5 - Орбіта та ґратчастий лабіринт пат. 

6 - Орбіта та ґратчастий лабіринт нор. 

7 - Носова порожнина пат. 

8 - Носова порожнина нор. 

Рисунок 4.8. Різниця температур над досліджуваними зонами між групою 

контролю та групою пацієнтів, хворих на гострі бактеріальні риносинусити. 

Результати вивчення термограм при окремих нозологічних формах 

виявили: термоасиметрія при ізольованих формах гострих бактеріальних 

ВЩС становить ∆Т = 1,6 ± 0,05°С (р<0,05), при гострих бактеріальних 

фронтитах – ∆Т = 1,4 ± 0,09 °С (р<0,05), а при гострих бактеріальних 

етмоїдитах – ∆Т = 1,5 ± 0,09 °С (р<0,05) [50, 51, 67, 68, 69, 70, 227]. 

 Приклад зображення термографічного профілю при ГРС наведено на 

рис. 4.9. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.9. Термограма пацієнта Л., 47 р., гострий правобічний 

бактеріальний ВЩС. Зображення термограми у різних кольорових 

дозволеннях. 
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 Для вивчення даних термоасиметрії у хворих на гострий бактеріальний 

риносинусит залежно від статі та віку, із включеням вагітних, було 

проаналізовано результати термографічних зйомок першої сесії та 

встановлено наступні дані. У жінок першої підгрупи відмічено коливання 

термоасиметрії над ураженими пазухами від 0,9 °С до 1,9 °С, при цьому 

середня ∆Т становила 1,3 ± 0,08°С. У другій підгрупі це коливання було в 

межах 0,9 - 2,1 °С, а середня термоасиметрія склала 1,4 ± 0,18°С. В третій 

підгрупі середня термоасиметрія була 1,7 ± 0,21°С, при коливанні від 0,9 °С 

до 2,5 °С. У чоловіків термографічні показники мали дещо інший характер. 

Так, в першій підгрупі коливання термоасиметрій над ураженими ділянками 

в чоловіків розташовувались в діапазоні 0,9 – 2,1 °С, при середній 

термоасиметрії - 1,5 ± 0,05°С. У другій підгрупі - 0,9 - 2,0 °С, при середній - 

1,5 ± 0,08°С. Та в третій підгрупі середня термоасиметрія становила 1,5 ± 

0,15°С, при діапазоні від 1,1 °С до 1,7 °С (рис. 4.10). При цьому не 

встановлено статистично достовірної різниці (р˃0,05). 

  

Рисунок 4.10. Показники термоасиметрії в групі хворих на гострі 

бактеріальні риносинусити залежно від статі та віку. 

Після початку лікування знову було проведено термографічний аналіз у 

хворих за технікою, описаною вище, й отримано розподіл температурних 

показників нижчий, ніж у першій сесії, але вищий, ніж у групі контролю, як 
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це відображено на рис. 4.11. При цьому середня температура над ділянками 

запалення становила вже Т = 34,4 ± 0,03°С. 

1 - Верхньо-щелепна пазуха пат.   

2- Верхньо-щелепна пазуха нор. 

3 - Лобова пазуха пат. 

4 - Лобова пазуха нор. 

5 - Орбіта та ґратчастий лабіринт пат. 

6 - Орбіта та ґратчастий лабіринт нор. 

7 - Носова порожнина пат. 

8 - Носова порожнина нор. 

Рисунок 4.11. Показники різниці температур у другу сесію над зонами 

дослідження між групою контролю та групою пацієнтів, хворих на гострі 

бактеріальні риносинусити. 

 Статистичний аналіз термограм третьої сесії знімання (закінчення 

лікування) відмінностей між показниками температури в групі хворих на 

гострі форми бактеріальних риносинуситів і в групі контролю не виявив, як і 

в попередній групі дослідження (рис. 4.12). При цьому клінічно відзначено 

позитивний ефект від проведеного лікування й позитивну динаміку перебігу 

основного захворювання [68, 69, 70, 227].  
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Рисунок 4.12. Динаміка зміни температур над ділянками запалення, у 

результаті лікування хворих на гострий бактеріальний риносинусит при 

оцінці даних термограм. 

Клінічний приклад динамічної оцінки ефективності лікування хворого 

на гострий бактеріальний риносинусит зображено на термографічних 

профілях (рис. 4.13, 4.14). 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 4.13. Динамічна оцінка ефективності лікування. Хворий К., 42 р., 

гострий бактеріальний полісинусит. 

   До початку лікування                    У процесі лікування                   Після закінчення лікування 
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Різниця показників середньої температури на симетричних ділянках указаних сегментів Т1, 

Т2 (ділянки проектування ВЩС): 

∆T (до початку лікування) = 2,1⁰С, 

∆T (у процесі лікування)  = 1,3⁰С, 

∆T (після закінчення лікування)  = 0,3⁰С. 

Рисунок 4.14. Програмна обробка термограми. 

Для вивчення кореляційної залежності між показниками соматичної 

температури та даними термографічного обстеження було проведено 

вимірювання температури тіла пацієнтів, хворих на гострі бактеріальні 

риносинусити (табл. 4.16). При цьому було відмічено коливання температур 

від 37,3 °С до 38,3 °С. 

Таблиця 4.16 

Показники середніх температур над ділянками ураження, 

обличчям й тіла в цілому при гострих бактеріальних риносинуситах 

Нозологічна 

форма 

Т 

тіла 

(⁰С) m 

Т над 

ділянками 

запалення 

(⁰С) m 

Т 

обличчя 

(⁰С) m r 

ВЩС 37,8 0,02 35,7 0,14 35,1 0,26 0,1014 

Фронтит 37,5 0,09 34,9 0,42 34,1 0,29 0,5241 

Етмоїдит 37,7 0,07 36,7 0,47 36,1 0,40 0,4667 

Пансинусит 37,8 0,05 35,9 0,58 35,6 0,58 0,5434 

Гемісинусит 37,9 0,05 34,9 0,36 34,9 0,36 0,1833 

Полісинусит 37,8 0,04 35,4 0,22 35,4 0,22 -0,0062 
*r – коефіцієнт кореляції між показниками температури тіла та температури над ділянкою 

запалення. 
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 Статистичний аналіз отриманих результатів виявив, що між 

показниками температури тіла й температури над ділянками запалення 

кореляційний зв’язок слабкий та дуже слабкий. Тому було доцільно не 

використовувати дані соматометрії під час розрахунку термопоказників 

передньої поверхні обличчя при гострих запальних ураженнях синусів.  

Для оцінки інформативності ДІТ під час діагностики бактеріальних 

форм ГРС було розраховано чутливість, специфічність і точність методу 

термографічного обстеження з огляду на дані таблиць 4.17 та 4.18.  

Таблиця 4.17 

Підсумкові дані результатів термографічного обстеження в групі хворих 

на бактеріальні форми риносинуситів та в групі контролю 

 Хворі Здорові Усього 

Термоасиметрія ≥ 0,4⁰ 100 5 105 

Термоасиметрія ≤ 0,4⁰ 38 100 138 

Усього 138 105 243 

Таблиця 4.18 

Показники термографічної зйомки в першій та третій групах 

обстежуваних 

Термоасиметрія Хворі Здорові 

˂ 0,4 38 100 

0,4–0,6 5 5 

0,6–0,8 4 0 

0,8–1 9 0 

˃ 1 82 0 

Усього 138 105 

Чутливість методу = 72%;  

специфічність методу = 95%; 

точність методу = 82%. 

При вивченні показників чутливості в окремих нозологічних формах, 

для порівняння з даними КТ ННП та рентгенологічного дослідження (рис. 

4.15), отримано наступні результати (табл. 4.19): 
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Таблиця 4.19 

Показники чутливості ДІТ ННП у групі хворих на гострий 

бактеріальний риносинусит 

Однобічн

ий ВЩС 

Двобічн

ий ВЩС 

Однобічн

ий 

фронтит 

Двобічн

ий 

фронтит 

Однобічн

ий 

етмоїдит 

Двобічн

ий 

етмоїдит 

Полісинус

ит 

88% 77% 81% 71% 80% 75% 73% 

Таким чином, чутливість при дослідженні ізольованих форм 

бактеріальних ВЩС склала 83%, фронтитів – 80% та етмоїдитів – 79%. 

 

Рисунок 4.15. Порівняння чутливості ДІТ, рентгенографії ННП та КТ ННП у 

хворих на гострий бактеріальний риносинусит. 

З огляду на значення чутливості та специфічності побудовано 

характеристичну криву методу термографії (рис. 4.16) [217]: 

 

Fitted curve (вбудована крива):  y = 0.01Ln(x) + 1 

R² = 0.5471 

Area under curve (площа під кривою): = 0.9902 

Рисунок 4.16. Характеристична крива прогнозного методу. 
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Користуючись приблизною шкалою значень AUC – площа під кривою, 

що відображає якість діагностичних тестів, відзначено майже відмінну якість 

запропонованого методу термографічного обстеження. 

Усім хворим на бактеріальні форми ГРС проводилося відповідне 

лікування, засноване на сучасному етіопатогенетичному підході, згідно з 

уніфікованим клінічним протоколом первинної, вторинної (спеціалізованої) 

та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги № 85, затвердженим 

МОЗ України від 11 лютого 2016 року, яке описане у другому розділі      

(табл. 4.20). 

Таблиця 4.20 

Методи лікування хворих на гострий бактеріальний риносинусит 

  Методи лікування 

Форма синуситу Консервативне Іригація Пункція 

ВЩС 100% 6,4% 65,0% 

Фронтит 100% 1,4% 20,0% 

Етмоїдит 100% 0,0% 0,0% 

Пансинусит 100% 1,4% 40,0% 

Гемісинусит 100% 3,6% 60,0% 

Полісинусит 100% 1,4% 50,0% 

Резюме 

 Таким чином, при дослідженні хворих на бактеріальні форми ГРС 

виявлено, що: 

- над верхньощелепною пазухою середня температура при ураженні цієї 

ділянки склала 35,7 °С ± 0,12°С, над лобовою пазухою - 35,0 °С ± 0,11°С, над 

ґратчастим лабіринтом та медіальним відділом орбітальної ділянки - 35,1 °С 

± 0,11°С, а над зовнішнім відділом порожнини носа - 34,3°С ± 0,1°С. При 

цьому, термоасиметрія при однобічному ураженні склала ∆Т = 1,3 ± 0,04⁰С; 

- достовірність клінічної картини діагнозу збігався лише в 23,6%. Чутливість 

рентгенографічного методу обстеження при діагностиці бактеріальних 
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риносинуситів склала 65%, КТ ННП - 91%, ДІТ - 72%; а пункційний метод 

давав достовірність 100%; 

- точність методу ДІТ при гострих бактеріальних риносинуситах склала 82%. 

 За цим розділом опубліковано: 

 Карчинський О.О. Використання дистанційної інфрачервоної 

термографії в оцінці ефективності лікування гострих навколоносових 

синуситів / О.О. Карчинський // Журнал «Експериментальна і клінічна 

медицина». – 2016. –  №4. – С. 57-63. 

 Карчинський О.О. Використання дистанційної інфрачервоної 

термографії в діагностиці гострих параназальних синуїтів - The improvement 

of the quality of diagnostics in patients with acute paranasal sinusitis, based on the 

remote infrared thermography / О.О. Карчинський,  А.С. Журавльов,             

Ю.В. Фоменко, Є.В. Дьоміна  // Scientific Journal «ScienceRise: Medical 

Science». – 2016. – № 10(6). – С. 13-19. 

 Журавльов А.С. Діагностика гострих параназальних синуситів на 

основі використання дистанційної інфрачервоної термографії                           

/ А.С. Журавльов, О.О. Карчинський // Ринологія. – 2017. – №2. – С. 10-20.  

 Журавльов А.С. Дистанційна інфрачервона термографія в діагностиці 

гострих параназальних синуїтів / А.С. Журавльов, О.О. Карчинський // 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2015. – № 5. – С. 56 – 57.  

 Журавльов А.С. Дистанційна інфрачервона термографія в діагностиці 

гострих параназальних синуїтів / А.С. Журавльов, О.О. Карчинський // 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. – № 5. – С. 45. 

 Карчинський О.О. Використання дистанційної інфрачервоної 

термографії в діагностиці та оцінці ефективності лікування хворих 

параназальними синуїтами / О.О. Карчинський, А.Ю. Голованова // Тези 

доповідей 84-ої науково-практичної конференції студентів та молодих 

вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині». – Івано-Франківськ. – 

2015. – С. 106-107. 
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Розділ 5 

Вплив іригаційної терапії на динаміку перебігу гострого риносинуситу. 

Для оцінки динаміки перебігу ГРС під час використання в лікуванні 

іригаційної терапії було відібрано 40 осіб з 3 групи пацієнтів (бактеріальні 

форми риносинуситів). Їх поділено на дві підгрупи по 20 пацієнтів у кожній: 

1. Перша підгрупа складалася з 20 осіб, яким лікування ГРС проводили 

тільки за стандартною схемою (антибактеріальна, протизапальна й 

антигістамінна терапія, розвантажувальна терапія та фізіотерапевтичне 

лікування); 

2. Друга підгрупа складалася з 20 осіб, яких лікували за допомогою 

іригаційної терапії за модифікованою ретроназальною методикою, в 

комбінації зі стандартними схемами лікування.   

Розподіл у підгрупах за віком та статтю був приблизно однаковим. До 

першої підгрупи залучено 12 чоловіків і 8 жінок. Середній вік склав         

35,18 ± 11,54 років. До другої підгрупи увійшло 15 чоловіків та 5 жінок, їхній 

середній вік склав 40 ± 18,55 років. 

Розподіл в обох підгрупах за формою риносинуситу подано в табл. 5.1. 

Таблиця 5.1 

Розподіл хворих за формою синуситу 

  

Перша підгрупа Друга підгрупа 

Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки 

ВЩС 15% 25% 45% 25% 

Фронтит - - 10% - 

Етмоїдит 5% 5% - - 

Гемісинусит 10% - 10% - 

Полісинусит 30% 10% - - 

Пансинусит - - 10% - 

Усього 60% 40% 75% 25% 
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Аналізуючи динаміку перебігу захворювання в підгрупах, під час 

кожного візиту враховували скарги пацієнтів, риноскопічну картину, дані  

результатів зйомки термограм. 

Хворі оцінювали скарги (кожного дня) на утруднення носового 

дихання й характер носових виділень. Під час проведення передньої 

риноскопії (щодня) й оптичної ендоскопії (проводилася тричі) зверталася 

увага на наявність та ступінь вираженості набряку й гіперемії слизової 

оболонки.  

Усім хворим на бактеріальну форму ГРС був проведен клінічний аналіз 

крові. Крім цього, було здійснено зйомку й оцінку показників термограм для 

контролю динаміки й визначення ефективності лікування. 

Отримані сумарні результати дослідження у першій підгрупі за три 

візити з включенням ендоскопічного обстеження подано в табл. 5.2. 

Таблиця 5.2 

Оцінка ефективності лікування хворих 1 підгрупи 

Симптом 

Оцінка в балах 

1 

візит m 

2 

візит m 

3 

візит m 

Утруднення носового дихання* 7,9 0,3 3,5 0,4 1,3 0,3 

Характер носових виділень* 8,5 0,2 4 0,5 2,2 0,2 

Набряк слизової оболонки 

порожнини носа** 8,3 0,3 2,9 0,4 1,3 0,3 

Гіперемія слизової оболонки 

порожнини носа** 8,6 0,3 2,7 0,3 1,5 0,2 
Примітки: 

* – оцінювалось пацієнтом (суб’єктивно); 

** – оцінювалось лікарем з включенням ендоскопічного обстеження. 

Як видно з таблиці, у пацієнтів, яких лікували тільки за стандартними 

схемами, відзначено покращення в оцінці динаміки всіх симптомів. 

Результати лікування за трьома візитами відображено на рис. 5.1. 
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Рисунок 5.1. Відображення динаміки оцінки ефективності лікування хворих 

на ГРС за стандартною схемою. 

Результати щоденного спостереження хворих під час лікування 

наведені в табл. 5.3. 

Таблиця 5.3 

Оцінка ефективності лікування хворих 1 підгрупи (щоденне 

спостереження) 

Симптом 

Оцінка в балах 

1 

день 

2 

день 

3 

день 

4 

день 

5 

день 

6 

день 

7 

день 

8 

день 

9 

день 

10 

день 

 Утруднення 

носового 

дихання* 

7,9 

± 

0,3 

7,5 

± 

0,2 

6,8 

± 

0,3 

4,8  

± 

0,4 

3,5 

± 

0,4 

2,9  

±  

0,5 

2,9 

± 

0,5 

2,8 

± 

0,5 

1,8  

±  

0,4 

1,3 

± 

0,3 

 Характер 

носових 

виділень* 

8,5 

± 

0,2 

7,8 

 ± 

0,2 

7,1 

± 

0,3 

5,6  

±  

0,3 

4,0 

± 

0,5 

3,4  

±  

0,5 

3,3 

± 

0,4 

3,3 

± 

0,4 

2,3  

±  

0,3 

2,2 

± 

0,2 

 Набряк 

слизової 

оболонки 

порожнини 

носа** 

8,3 

± 

0,3 

7,8  

± 

0,3 

6,6 

± 

0,3 

4,9 

 ±  

0,3 

2,9 

± 

0,4 

2,7  

±  

0,4 

2,7 

± 

0,4 

2,7 

± 

0,4 

1,4 

 ±  

0,3 

1,3 

± 

0,3 

 Гіперемія 

слизової 

оболонки 

порожнини 

носа** 

8,6 

± 

0,3 

7,9 

± 

0,2 

6,7 

± 

0,2 

4,8  

±  

0,3 

2,7 

± 

0,3 

2,7 

 ±  

0,3 

2,7 

± 

0,3 

2,7 

± 

0,3 

1,6  

±  

0,3 

1,5 

± 

0,2 
Примітки: 

* – оцінювалось пацієнтом (суб’єктивно); 

** – оцінювалось лікарем з включенням ендоскопічного обстеження. 
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 Для порівняння ефективності лікування ГРС з використанням 

іригаційної терапії за модифікованою ретроназальною методикою нижче 

наведено підсумкові дані дослідження (табл. 5.4), які оцінювались з 

включенням ендоскопічного обстеження. 

Таблиця 5.4. 

Ефективність проведення стандартного лікування в комбінації з 

іригаційною терапією за модифікованою ретроназальною методикою у 

хворих на ГРС 

Симптом 

Оцінка в балах 

1 

візит m 

2 

візит m 

3 

візит m 

Утруднення носового дихання* 7,9 0,3 2,2 0,3 0,9 0,2 

Характер носових виділень* 8,5 0,2 3,5 0,4 1,3 0,2 

Набряк слизової оболонки 

порожнини носа** 8,3 0,3 1,9 0,3 0,8 0,2 

Гіперемія слизової оболонки 

порожнини носа** 8,6 0,3 1,8 0,3 0,7 0,2 
Примітки: 

* – оцінювалось пацієнтом (суб’єктивно); 

** – оцінювалось лікарем з включенням ендоскопічного обстеження. 

Дані, наведені в таблиці 5.4 свідчать про те, що в результаті лікування з 

долученням іригаційної терапії в пацієнтів відзначалися більш значні 

покращення в оцінці всіх симптомів, ніж у попередній підгрупі, а також 

швидше наставало одужання (р<0,05) (рис.5.2). 

 

Рисунок 5.2. Динаміка оцінки ефективності лікування хворих на ГРС під час 

використання стандартної схеми лікування в комбінації з іригаційною 

терапією. 
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Результати щоденного спостереження хворих під час лікування 

наведені в табл. 5.5.  

Таблиця 5.5 

Оцінка ефективності стандартного лікування в комбінації з іригаційною 

терапією за модифікованою ретроназальною методикою у хворих на ГРС 

(щоденне спостереження) 

Симптом 

Оцінка в балах 

1 

день 

2 

день 

3 

день 

4 

день 

5 

день 

6 

день 

7 

день 

8 

день 

9 

день 

10 

день 

 Утруднення 

носового 

дихання* 

7,9 

± 

0,3 

7,6 

± 

0,3 

6,3 

± 

0,2 

4,8 

± 

0,4 

2,2 

± 

0,3 

2,1  

±  

0,3 

2,1 

± 

0,3 

1,8 

± 

0,2 

1,0  

±  

0,2 

0,9 

± 

0,2 

 Характер 

носових 

виділень* 

8,5 

± 

0,2 

7,9 

± 

0,2 

6,8 

± 

0,3 

5,3 

± 

0,4 

3,5 

± 

0,4 

3,0  

±  

0,4 

2,9 

± 

0,4 

2,4 

± 

0,3 

1,4  

±  

0,2 

1,3 

± 

0,2 

 Набряк 

слизової 

оболонки 

порожнини 

носа** 

8,3 

± 

0,3 

7,8 

± 

0,3 

6,4 

± 

0,2 

4,7 

± 

0,4 

1,9 

± 

0,3 

1,9  

±  

0,3 

1,9 

± 

0,3 

1,7 

± 

0,2 

1,1  

±  

0,2 

0,8 

± 

0,2 

 Гіперемія 

слизової 

оболонки 

порожнини 

носа** 

8,6 

± 

0,3 

7,8 

± 

0,2 

6,4 

± 

0,2 

4,7 

± 

0,3 

1,8 

± 

0,3 

1,8  

±  

0,3 

1,7 

± 

0,2 

1,6 

± 

0,2 

0,9  

±  

0,2 

0,7 

± 

0,2 

Примітки: 

* – оцінювалось пацієнтом (суб’єктивно); 

** – оцінювалось лікарем з включенням ендоскопічного обстеження. 

 Далі буде розглянуто ефективність цих двох методів лікування на 

прикладі окремих симптомів, які оцінювались пацієнтами та лікарем у 

результаті їх лікування. 

 Так, у першій підгрупі, у якій лікування проводилося без іригаційної 

терапії, на порушення носового дихання під час первинного звернення 

скаржилися всі хворі. З них утруднення носового дихання вкрай тяжкого 

ступеня спостерігалося в 6 хворих (30%), тяжкого ступеня – у 8 хворих 

(40%), а інші 6 пацієнтів (30%) скаржилися на утруднення носового дихання 

середнього ступеня. До другого візиту ця ж скарга середнього ступеня була 
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присутня в 4 хворих (20%), у 10 пацієнтів (50%) відзначено утруднення 

носового дихання легкого ступеня, 6 пацієнтів (30%) не відчували 

дискомфорту під час дихання. До закінчення лікування на утруднення 

носового дихання не скаржилося 8 пацієнтів (40%), а у 12 (60%) цей симптом 

мав легкий ступінь. Різниця вираженості скарги між візитами виявилася 

достовірною (р <0,05).  

 В другій підгрупі, у якій лікування проводилося з використанням 

іригаційної терапії, на порушення носового дихання під час первинного 

звернення скаржилися всі хворі. З них утруднення носового дихання вкрай 

тяжкого ступеня спостерігалося в 6 хворих (30%), тяжкого ступеня – у 8 

хворих (40%), а решта 6 пацієнтів (30%) скаржилася на утруднення носового 

дихання середнього ступеня. До другого візиту ця ж скарга легкого ступеня 

була присутня у 8 хворих (40%), а 12 пацієнтів (60%) не відчували 

дискомфорту під час дихання. До закінчення лікування на утруднення 

носового дихання не скаржилося 18 (90%) пацієнтів, а в 2 (10%) цей симптом 

мав легкий ступінь. Різниця вираженості скарги між візитами виявилася 

достовірною (р <0,05). 

Графічно відмінність протікання симптому порушення носового 

дихання в двох підгрупах пацієнтів відображено на рис. 5.3. 

 

Рисунок 5.3. Порівняльна характеристика оцінки носового дихання в двох 

підгрупах хворих. 
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 Наступна скарга – характер носових виділень. У першій підгрупі під 

час першого візиту скаржилися на виділення з носа всі хворі. З них на 

виділення з носа гнійного характеру скаржилося 8 пацієнтів (40%), на 

серозно-гнійні виділення з перевагою гнійного компонента – 11  пацієнтів 

(55%), а в 1 хворого (5%) відзначалися серозно-гнійні виділення з перевагою 

серозного компонента. До другого візиту скарга на серозно-гнійні виділення 

з перевагою гнійного компонента збереглася в 1 хворого (5%), скарга на 

серозно-гнійні виділення з перевагою серозного компонента була присутня в 

6 хворих (30%), у 8 (40%) збереглося серозне виділення, а 5 пацієнтів (25%) 

вона взагалі не турбувала. До закінчення лікування в 13 пацієнтів (65%) 

залишилися серозні виділення, а в 7 (35%) були взагалі відсутні. Різниця між 

візитами виявилася достовірною (р <0,05). 

 В другій підгрупі під час першого візиту на виділення з носа 

скаржилися всі хворі.  З них на гнійні виділення з носа – 8 пацієнтів (40%), на 

серозно-гнійні виділення з перевагою гнійного компоненту – 11  пацієнтів 

(55%), а в 1 (5%) спостерігалися серозно-гнійні виділення з перевагою 

серозного компонента. До другого візиту ця ж скарга на серозно-гнійні 

виділення з перевагою серозного компонента збереглася в 4 хворих (20%), 

скарга на носові виділення серозного характеру була присутня в 10 хворих 

(50%), а 6 пацієнтів (30%) вона взагалі не турбувала. До закінчення лікування 

в 2 пацієнтів (10%) цей симптом протікав у вигляді серозних виділень, а у 18 

(90%) був відсутнім. Різниця між візитами виявилася достовірною (р <0,05). 

Графічно відмінність протікання цього симптому в двох підгрупах 

пацієнтів відображено на рис. 5.4. 
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Рисунок 5.4. Порівняльна характеристика оцінки носових виділень у двох 

підгрупах хворих. 

При проведенні ендоскопії враховувалася наявність набряку та 

гіперемії слизової оболонки порожнини носа. Так, в обох підгрупах ці 

симптоми мали певні прояви, як-от: під час першого візиту набряк слизової 

оболонки порожнини носа в першій підгрупі спостерігався в усіх хворих; з 

них утруднення носового дихання через вкрай виражений набряк слизової 

оболонки порожнини носа був у 9 хворих (45%), набряк слизової оболонки 

порожнини носа тяжкого ступеня – у 10 хворих (50%), а в 1 пацієнта (5%) 

відзначено набряк середнього ступеня. До другого візиту цей симптом 

середнього ступеня був присутній так само в 1 хворого (5%), в 11 (55%) 

протікав у вигляді набряку слизової оболонки порожнини носа легкого 

ступеня, а у 8 пацієнтів (40%) набряку не спостерігалося взагалі. До 

закінчення лікування в 11 пацієнтів (55%) слизова оболонка порожнини носа 

вже була без змін, набряк слизової оболонки порожнини носа легкого 

ступеня під час ендоскопії відзначено у 8 пацієнтів (40%), в 1 пацієнта (5%) 

цей симптом зберігався у вигляді набряку середнього ступеня. Статистично 

достовірні відмінності виявлено між даними всіх візитів.  

При проведенні ендоскопії в другій підгрупі пацієнтів, у якій лікування 

проводилося з використанням іригаційної терапії, цей симптом проявлявся в 

такий спосіб: під час першого візиту набряк слизової оболонки порожнини 
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носа спостерігався у всіх хворих; з них утруднення носового дихання через 

вкрай виражений набряк слизової оболонки порожнини носа відзначено в 9 

хворих (45%), набряк слизової оболонки порожнини носа тяжкого ступеня – 

у 10 хворих (50%), а в 1 (5%) – набряк  легкого ступеня. До другого візиту 

цей симптом у 6 хворих (30%) протікав як набряк слизової оболонки 

порожнини носа легкого ступеня, а в 14 пацієнтів (70%) набряку не 

спостерігалося взагалі. До закінчення лікування в 17 пацієнтів (85%) слизова 

оболонка порожнини носа вже була без змін, а набряк слизової оболонки 

порожнини носа легкого ступеня під час ендоскопії був у 3 пацієнтів (15%). 

Статистично достовірні відмінності відзначено між даними всіх візитів.  

Графічно відмінність протікання цього симптому в двох підгрупах 

пацієнтів відображено на рис. 5.5. 

 

Рисунок 5.5. Порівняльна характеристика оцінки набряку слизової оболонки 

носа в двох підгрупах хворих. 

Наступний симптом, який оцінювали під час ендоскопії, – гіперемія 

слизової оболонки носа. Упродовж першого візиту в першій підгрупі хворих 

гіперемія слизової оболонки порожнини носа спостерігалася у всіх хворих. З 

них вкрай виражену гіперемію слизової оболонки порожнини носа 

відзначено в 9 хворих (45%), гіперемію слизової оболонки порожнини носа 

тяжкого ступеня – у  10 хворих (50%), а в 1 (5%) – гіперемію  середнього 

ступеня. До другого візиту цей симптом середнього ступеня був присутній 

так само в 1 хворого (5%), в 11 (55%) протікав як гіперемія слизової 
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оболонки порожнини носа легкого ступеня, у 8 пацієнтів (40%) гіперемії не 

спостерігалося взагалі. До закінчення лікування в 7 пацієнтів (35%) слизова 

оболонка порожнини носа вже була без змін, а гіперемія слизової оболонки 

порожнини носа легкого ступеня при ендоскопії була присутня в 13 пацієнтів 

(65%).  Статистично достовірні відмінності відзначено між даними візиту 1 і 

2, 1 і 3. 

Під час першого візиту гіперемія слизової оболонки порожнини носа в 

першій підгрупі хворих спостерігалася так само у всіх хворих. З них вкрай 

виражену гіперемію слизової оболонки порожнини носа відзначено в 9 

хворих (45%), гіперемію слизової оболонки порожнини носа тяжкого ступеня 

– у  10 хворих (50%), а в 1 (5%) – гіперемію  середнього ступеня. До другого 

візиту цей симптом у 6 пацієнтів (30%) протікав як гіперемія слизової 

оболонки порожнини носа легкого ступеня, у 14 пацієнтів (70%) гіперемії не 

спостерігалося взагалі. До закінчення лікування у 18 пацієнтів (90%) слизова 

оболонка порожнини носа вже була без змін, а гіперемія слизової оболонки 

порожнини носа легкого ступеня при ендоскопії була присутня в 2 пацієнтів 

(10%). Статистично достовірні відмінності відзначено між даними всіх 

візитів. 

Графічно відмінність протікання цього симптому в двох підгрупах 

пацієнтів відображено на рис. 5.6. 

 

Рисунок 5.6. Порівняльна характеристика оцінки гіперемії слизової оболонки 

носа в двох підгрупах хворих. 
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 При оцінці впливу іригаційної терапії на динаміку перебігу ГРС 

отримано результати аналізів крові двох підгруп, представлені в табл. 5.6 

          Таблиця 5.6 

Показники крові у хворих на гострий бактеріальний риносинусит 

Показники 

крові 

1 підгрупа 2 підгрупа 

1 візит 2 візит 3 візит 1 візит 2 візит 3 візит 

Лейкоцити,10⁹/л 10,0±0,4 8,5±0,4 6,3 ±0,3 10,1±0,3 8,2±0,2 6,0±0,4 

Паличкоядерні 

нейтрофіли, % 7,4±0,3 5,5±0,2 3,0±0,4 7,2±0,3 5,2±0,2 2,7±0,1 

Сегментоядерні 

нейтрофіли, % 66,0±1,1 61,8±0,8 59,1±0,9 65,8±1,0 61,5±0,7 57,9±1,0 

Лімфоцити, % 23,4±0,6 25,4±0,6 27,2±1,1 23,2 ±0,7 24,6±0,3 26,4±0,5 

Моноцити, % 5,2±0,5 6,0±0,7 6,4±0,3 5,3±0,5 5,9±0,6 6,5±0,3 

Таким чином, у пацієнтів першої підгрупи в процесі лікування ГРС 

відбулося значне поліпшення клінічної картини й зменшення основних скарг, 

що характеризують указаний запальний процес. При цьому достовірне 

покращення носового дихання, зменшення виділень з носа хворі відзначали 

до третього візиту. До другого візиту відбувалася достовірна зміна 

риноскопічної картини, оцінена за допомогою ендоскопії: характерним було 

зменшення набряку та гіперемії слизової оболонки порожнини носа, а також 

відбулось покращення за даними отриманих термограм та клінічного аналізу 

крові. Однак описане спостереження й динаміка скарг дозволяють 

припустити, що в лікуванні гострого бактеріального риносинуситу 

призначення тільки антибактеріальної терапії та симптоматичного 

застосування деконгестантів не є достатнім. 

Тим часом в другій підгрупі хворих, у якій лікування риносинуситу 

проводилося за стандартними схемами з використанням іригаційної терапії 

(модифікованою ретроназальною методикою) динаміка перебігу гострого 

бактеріального риносинуситу була такою: значні покращення за всіма 

оцінюваними показниками відбувалися вже до другого візиту. Надалі між 

візитами 2 і 3 також було відмічено позитивну динаміку за всіма 

симптомами. Різниця між візитами виявилася достовірною (р <0,05). 
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Після одночасного оцінювання в балах усіх отриманих даних (рис. 5.7) 

стало очевидним, що застосування іригаційної терапії в схемі лікування ГРС 

позитивно відбилося на результатах лікування. Ефективність лікування в 

другій підгрупі, у якій хворі під час лікування використовували іригаційну 

терапію, виявилася вищою, ніж у першій підгрупі, пацієнтам якої іригаційна 

терапія не призначалася (р<0,05). Так, покращення якості ефективності 

лікування з долученням іригаційної терапії у хворих на бактеріальні форми 

риносинуситів, у яких лікування проводилось безпункційним методом, до 

середини лікування було ефективніше на 27,27%, а вже наприкінці лікування 

цей показник складав 43,75%. При цьому клінічного одужання досягли 80% 

пацієнтів, а решта 20% отримали значне покращення симптомів. На відміну 

від цього, у першій підгрупі пацієнтів, у якій лікування обмежувалось 

стандартними схемами, клінічного одужання було досягнуто в 35% хворих, а 

значне поліпшення отримали 65% пацієнтів.  

 

Рисунок 5.7. Порівняльна характеристика ефективності лікування хворих з 

використанням іригаційної терапії та без неї. 

 З усього вищесказаного слід зробити висновок, що включення іригації 

порожнини носа до загальних схем лікування ГРС позитивно відображається 

на динаміці протікання загальних симптомів цієї патології та сприятливо 

впливає на одужання пацієнтів [72]. 
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Резюме 

 Таким чином, долучення до лікування ГРС іригаціїної терапії 

ефективніше на 43,75%. Так, при комбінованій терапії бактеріальних 

риносинуситів, 16 пацієнтів із 20 (80,0%) досягли одужання, що виражалося в 

покращенні носового дихання, зникненні виділень, а також зменшенні 

набряку та гіперемії слизової оболонки порожнини носа. На відміну від 

групи хворих, яким лікування проводилось стандартними методами, де 

повного одужання досягли лише 7 пацієнтів із 20 (35,0%), а решта досягли 

значного клінічного покращення симптомів. Було встановлено, що 

наприкінці лікування у пацієнтів першої підгрупи спостерігалось істотне 

покращення (р<0,05), як носового дихання (1,3 бали проти 0,9 балів у другій 

підгрупі), так і характеру носових виділень (2,2 та 1,3 бали відповідно).   

Тому, для більш вагомих результатів лікування доцільно долучати 

іригаційну терапію. 

 За цим розділом опубліковано: 

 Карчинський О.О. Місце іригаційної терапії в комплексному лікуванні 

хворих з гострими навколоносовими синуїтами / О.О. Карчинський // Вісник 

Української медичної стоматологічної академії "Актуальні проблеми 

сучасної медицини". – 2017. – том 17. – № 1 (57). – С. 92-98. 
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Обговорення отриманих результатів 

Захворювання ННП, їх діагностика й лікування є одним з 

найскладніших розділів оториноларингології. Схожість клінічної 

симптоматики, а також анатомо-топографічні особливості придаткових пазух 

носа обумовлюють взаємний перехід запальних процесів і становлять значні 

труднощі в діагностиці [46]. 

Саме тому в сучасній оториноларингології використовують 

комплексний підхід у діагностиці риносинуситів, який включає як аналіз 

сукупності клінічних ознак, так і результатів ультразвукових, комп'ютерно-

томографічних та магнітно-резонансних методів дослідження. 

Серед традиційних інструментальних методів дослідження можна 

виділити ультразвукове сканування та КТ. Однак на ранніх стадіях 

захворювання або під час недостатньо чіткої клінічної симптоматики 

місцевих патологічних процесів ультразвукова діагностика не може скласти 

конкуренцію тепловізорній діагностиці [178]. 

Діагностична цінність методів КТ і МРТ при захворюваннях ЛОР-

органів загальновизнана [15, 95, 204, 245, 256]. Можливості методу КТ 

обмежені променевим навантаженням і все ще високою собівартістю 

дослідження. Абсолютне протипоказання до МРТ – наявність  металу й 

водіїв ритму серця в організмі обстежуваного. 

Методом економічним за своїми матеріальними витратами, 

неінвазивним, фізіологічним, який не має протипоказань, можна визнати 

дистанційну термографію. Крім достатньої інформативності, цей метод має й 

такі властивості, як простота, наочність і повна безпека для хворого при його 

багаторазовій повторюваності [19, 195, 236, 251]. 

Термографія – метод візуалізації та реєстрації власного інфрачервоного 

випромінювання поверхні тіла людини з метою діагностики різних 

захворювань. Інфрачервоне випромінювання випускає будь-яке тіло, нагріте 

вище від температури абсолютного нуля (-273°С). Інфрачервоні хвилі містять 
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інформацію про кровообіг і рівні обмінних процесів у живих органах та 

тканинах. 

Теплове випромінювання тіла людини знаходиться в діапазоні довжини 

хвиль 4–50 мкм з максимумом реєстрації спектральної щільності в області 

9,6 мкм. Для реєстрації інфрачервоного випромінювання створено спеціальні 

прилади – термографи, що дозволяють уловлювати це випромінювання, 

вимірювати його й перетворювати на видиму для ока картину (термограму). 

Температура є одним з найбільш точних показників стану живої 

тканини [63, 81]. У нормі кожна область поверхні людського тіла має 

характерну термографічну картину, зміна в нормальному розподілі 

температур – ознака патологічного процесу. У здорової людини розподіл 

температур симетричний щодо середньої лінії тіла, порушення цієї симетрії й 

служить основним критерієм тепловізійної діагностики захворювань [179]. 

Однак не слід забувати про фізіологічну асиметрію. Відомо, що інтегральна 

температура лівої половини тіла в людей у 53% випадків вища, ніж правої 

[182]. Істотних відмінностей між чоловіками й жінками не виявлено [251]. 

Добові коливання температури тіла можуть досягати 0,3–0,4°С, існує 

залежність від фізичних і психічних навантажень. З віком температура тіла 

має тенденцію до зниження [24]. 

Температура шкіри є інтегральним показником, у її формуванні беруть 

участь як мінімум три чинники – кровообіг, метаболізм досліджуваних 

тканин, теплопровідність підлеглих тканин [77, 179]. 

Просторовий розподіл температури дозволяє визначити локалізацію 

патологічних процесів під час вирішення діагностичних завдань [182]. 

Проведені раніше дослідження базувались на порівнянні 

температурних показників у симетричних ділянках і ставилися здебільшого в 

офтальмології, неврології та стоматології [7, 13, 14, 17, 21, 144, 182, 185]. 

Систематизований і комплексний підхід до обстеження за допомогою 

ДІТ дозволяє оцінювати температурні показники при гострих запальних 

процесах у ННП. Діагностичне значення схоже з методами променевої та 
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функціональної діагностики, які використовуються тільки для оцінки 

патологічних змін, тим часом як ДІТ дає можливість оцінювати також 

функціональні зміни, що узгоджується з даними, отриманими іншими 

дослідниками. 

Враховуючи клінічну анатомію проектування синусів на передню 

поверхню обличчя та варіабельність форм їх будови, була встановлена 

найбільш оптимальна методика аналізу термограм голови при ГРС. При 

цьому програмне забезпечення тепловізора дало можливість максимально 

індивідуально пристосовувати аналіз термограм з урахуванням будови 

лицьового скелету, форми та локалізації запального процесу. Якщо 

порівнювати  дану методику обробки термограм з раніш існуючими [138], то 

перевагами її є підвищення інформативності кожної термограми за рахунок 

більшої чіткості зображення, та підвищення чутливості до температурних 

коливань, що в свою чергу значно підвищує діагностичну значимість ДІТ в 

порівнянні з раніш існуючим. 

Було встановвлено, що чутливість фіксації термографічних зображень 

при використанні термографа АТП-1 вища, ніж при використанні 

термографів попередніх поколінь. Це дає змогу відтворювати більш чіткі 

зображення для аналізу патологічних ділянок та постановки достовірних 

діагнозів. Температурний показник чутливості дає змогу набагато 

ефективніше досліджувати різницю коливань температур над ділянками 

ураження. Крім того,  термограф АТП-1 має досить несуттєву вагу, що 

беззаперечно робить його мобільним у використанні. 

Порівняльний аналіз інформативності модифікованої методики 

обробки термограм при ГРС зі стандартною обробкою встановив, що його 

ефективність має показник на 21,7% вище (рис. 5.1). 
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Рисунок 5.1. Порівняльна характеристика методів обробки термограм. 

Це вдалося за рахунок включення додаткових показників до аналізу. До 

них увійшли: 

1. Більш детальний аналіз термограм при білатеральній локалізації 

запального процесу із включенням до аналізу показників варіанту норми в 

залежності від статі та віку. 

2. При диференційному аналізі термограм з метою з’ясування 

форми та локалізації риносинуситу передньої групи застосовувалась 

спеціальна методика оцінки стану параорбітальних ділянок, які тісно 

контактували з верхньощелепною, лобовою пазухою та ґратчастим 

лабіринтом. Щільний контакт стінок, поверхневе розташування м’яких 

тканин ока, відсутність кісткової перетинки ззовні та велика кількість 

суміжних кровоносних судин давало вторинне відображення запального 

процесу в синусах, в ділянках, суміжних з параорбітальними областями у 

вигляді підвищення термальних показників. Це дало можливість чітко 

верифікувати діагноз зі встановленням характеру ураження пазух та їх 

кількості. 

3. З метою великої мінливості показників термопрофілю при ДІТ 

було використано методику попередньої термоскопії голови з метою відбору 

максимально оптимального моменту для фіксації на цифровому носії 

потрібної термограми. При цьому вдалось максимально виключити з аналізу 

термограми з хибнопозитивними чи хибнонегативними показниками. 
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Виявлена діагностична спроможність в диференційному аналізі 

термограми, якщо у людини є суміжні маски термографічного відображення, 

обумовлені нейровегетативним чи психосоматичним збудженням, наявністю 

підвищенного артеріального тиску чи гормонального дисбалансу. Це стало 

можливим завдяки використанню функції термозйомки в реальному часі 

(термоскопія). Виявлено, що локальна температура при ГРС має чіткий потік 

інфрачервоного випромінення від центра запалення до переферії, при цьому 

присутні межі цього випромінення (ділянки прекції ННП). Якщо 

термографічне коливання обумовлене центральним характером змін, то 

термографічні показники змінюються генералізовано зі зміщенням на інші 

ділянки тіла. Це явище уможливило ще додатково знизити похибку в 

діагностиці. 

Враховуючі вище зазначене, вдалось суттєво підвищити якість 

інформативності термограм голови при ГРС за рахунок використання 

сучасного термографа третього покоління на основі мікроболометричної 

матриці та оптимізації аналізу термограм. 

При оцінці експлуатаційних показників використання термографа 

третього покоління слід зазначити, що суттєво вдалось знизити час 

обстеження одного пацієнта за рахунок скорочення часу термозйомки, та 

термообробки даних. Також із позитивних якостей цих термографів слід 

відзначити відсутність необхідності у використанні рідкого азоту, що в свою 

чергу також знижує час на обстеження та підготовку приладу до 

експлуатації. 

Щодо особливостей комп’ютерної обробки термограм в порівнянні з 

раніш існуючими [138] можна відзначити наступне:  

1. При сегментуванні зон дослідження не потрібно застосовувати 

зовнішній прилад з виділенням зон інтересу. При цьому не додається 

додаткова похибка, обумовлена власним температурним профілем приладу, 

який вторинно міг впливати на термопоказники обличчя.  
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2. Сучасні можливості програмного забезпечення дають змогу чітко 

виділяти ділянки проектування синусів у вигляді складної фігури. У свою 

чергу це дало можливість максимально чітко відтворювати конфігурацію 

проектування синусів на передню поверхню і брати до аналізу дані тільки 

проекції зони інтересу, без залучення непотрібних ділянок. На відміну від 

цього, попередні методи обробки термозображень використовували 

крапковий аналіз чи прості фігури (частіше всього прямокутні), які до 

обчислення брали непотрібні надлишкові ділянки, що своїми даними 

додатково спричиняли похибку обчислення, а тому і результату обстеження. 

3. Сучасні алгоритми здатні відтворювати термопрофіль ділянки 

інтересу у вигляді 3D моделі з відображенням гістограми та пікових 

показників температурних коливань. 

Все це дає можливість максимально долучити до аналізу цифрове 

обчислення, та мінімізувати людський фактор похибки. А також скоротити 

час на аналіз однієї термограми. 

Таким чином, при вивченні даних термопрофілів груп обстежених було 

отримано наступні результати. 

Аналіз термографічних даних практично здорових осіб, із включенням 

вагітних, показав, що локальна температура в чоловіків та жінок над 

верхньощелепною пазухою Т = 33,7 ± 0,13°С, над лобовою пазухою Т = 33,9 

± 0,12°С, над ґратчастим лабіринтом та орбітою Т = 34,2 ± 0,13°С, над 

зовнішнім відділом порожнини носа Т = 33,6 ± 0,11°С. При цьому відмічено, 

що внаслідок старіння організму ця температура знижується. За даними 

проведеного дослідження фізіологічна гіпотермія в чоловіків складає             

1,9 ± 0,07°С, а в жінок – 2 ± 0,07°С (р<0,05). Це пояснюється зміною 

показників мікроциркуляції шкіри. У процесі старіння відбувається 

зменшення загальної кількості капілярів та збільшення їх звивистості, 

зростають розміри безсудинних ділянок, формуються мікроаневризми 

капілярів і венул. Крім того, розвивається артеріоло- й капіляросклероз, рух 

крові судинами істотно сповільнюється, порушується транскапілярний обмін 
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і, як наслідок, живлення всіх тканин стає недостатнім. При цьому 

встановлено, що в жінок температурні показники вищі, ніж у чоловіків у всіх 

вікових групах на 0,9 ± 0,1°С. Така різниця обумовлена відмінністю 

фізіологічної діяльності між чоловіками та жінками, що підтверджено 

даними інших спеціалістів [2, 16, 156].  

У жінок зниження температурних показників пояснюється ще й тим 

фактом, що на стан мікроциркуляторного русла впливають гормональні й 

нейрогенні чинники. Естрогени діють на симпатичну нервову систему, 

впливаючи на адренорецептори, що призводить до вазоспастичних реакцій. 

Ознаки інволюції мікроциркуляції відзначаються вже в 35 років. У літньому 

віці ці зміни більш виражені. Найбільшого розвитку вони досягають у людей 

старше 75 років [177].  

У чоловіків зрілого віку, на відміну від жінок, спостерігається 

достовірне підвищення рівня холестерину й тригліцеридів, що своєю чергою 

сприяє більш ранньому розвитку атеросклерозу. Даний процес з великою 

вірогідністю призводить до порушення мікроциркуляторних і метаболічних 

функцій у тканинах, що відбивається на локальній температурі. Питома вага 

колагену в чоловіків більша, ніж у жінок, що так само впливає на 

температурні показники в бік їх зменшення [5]. 

Зниження температури, з прогресуванням віку, відбувається також 

завдяки тому, що зменшується товщина м’яких тканин й кількість мітозів у 

клітинах. У фібробластах відзначаються деструктивні зміни, накопичуються 

ліпофусцин та жир, недоокисні продукти метаболізму. Сальні, потові і малі 

слинні залози піддаються атрофії. Має місце потовщення сполучнотканинної 

сумки і прошарків сполучної тканини в секреторних часточках і між 

вивідними протоками. Температурні показники в області навколоносових 

пазух з віком знижуються внаслідок збільшення кількості фібрилярних 

утворень. Відзначається фіброз і склерозування тканин [5]. 

Ще одним фактором, що впливає на температуру в області 

навколоносових пазух є те, що в кістках лицьового відділу черепа з віком 
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з'являються і в подальшому поглиблюються процеси остеопорозу, 

зменшується васкуляризація і знижуються обмінні процеси. Таким чином, на 

температурних показниках відбивається наростання деструктивних і 

атрофічних процесів [177]. 

Таким чином, термометричні та термографічні дані щодо 

навколоносових синусів у нормі, з огляду на отримані результати, можуть 

бути використані як критерій оцінки розвитку й перебігу гострих запальних 

процесів у цій області. Під час аналізу рентгенограм можливо оцінити стан 

кісткового скелета та нечітко оцінити м’які тканини, тимчасом як за 

допомогою ДІТ, що випливає з результатів, можливо виявити активність і 

фазу гострого запального процесу в ННП та реакцію оточуючих тканин. 

Під час інтерпретації термографічної картини при гострому вірусному, 

післявірусному та бактеріальному риносинуситах виявлено підвищення 

температурних показників в проекції патологічного процесу із статистичною 

достовірністю. 

Обстеження 59 хворих (28 чоловіків і 31 жінки), які страждають на 

вірусні та післявірусні форми ГРС, у першу сесію термографічної зйомки 

виявило підвищення температури над усіма досліджуваними ділянками, при 

цьому термоасиметрія склала ∆Т = 0,6 ± 0,01°С (р˃0,05). 

 Вивчення термометричних параметрів окремих нозологічних форм 

виявило такі результати: термоасиметрія при ізольованих формах гострих 

вірусних та післявірусних ВЩС склала ∆Т = 0,7 ± 0,02 °С (р˃0,05), при 

гострих вірусних та післявірусних фронтитах – ∆Т = 0,7 ± 0,05 °С (р˃0,05), а 

при гострих вірусних та післявірусних етмоїдитах – ∆ Т = 0,6 ± 0,03 °С 

(р˃0,05). 

Підвищення температур різної інтенсивності над зоною гострого 

запального процесу й збільшення інтенсивності різного ступеня 

інфрачервоного світіння в цій області, можливо, свідчать про потовщення 

м'яких тканин у самій пазусі за рахунок набряку та інфільтрації, що 

відповідає катаральній стадії [97]. 



148 

 

У результаті обстеження 138 хворих (84 чоловіків і 54 жінок), які 

страждають на бактеріальні форми риносинуситів, так само відзначалася 

тенденція до підвищення температури над усіма «зонами інтересу», при 

цьому термоасиметрія склала ∆Т = 1,3 ± 0,04°С (р<0,05). 

Вивчення термометричних параметрів окремих нозологічних форм 

виявило такі результати: термоасиметрія при ізольованих формах гострих 

бактеріальних ВЩС склала ∆Т = 1,6 ± 0,05°С (р<0,05), при гострих 

бактеріальних фронтитах – ∆Т = 1,4 ± 0,09°С (р<0,05), а при гострих 

бактеріальних етмоїдитах – ∆Т = 1,5 ± 0,09°С (р<0,05). 

Підвищення температур різної інтенсивності над зоною гострого 

запального процесу й збільшення інтенсивності різного ступеня 

інфрачервоного світіння в цій області, можливо, свідчать про судинні зміни: 

стаз, повнокров’я судин, вогнища крововиливу в окремих ділянках і вихід 

міжтканинної рідини в просвіт пазухи [97].  

Під час тяжкого перебігу риносинуситу стан характеризується ще 

більшим підвищенням температури над патологічним вогнищем, 

збільшенням інтенсивності інфрачервоного світіння, появою нерівномірних 

зон гіпертермії. Слизова оболонка пазухи розплавляється, у судинах 

утворюються гнійні тромби, стінки їх частково руйнуються, процес може 

поширюватися й на кісткові тканини [97]. 

Своєю чергою, дані проведеного наукового дослідження показують, що 

кордони інфрачервоного зображення над ураженою пазухою виходять за 

межі патологічного процесу, що виявляється за допомогою рентгенологічних 

методів дослідження, оскільки в процес залучаються оточуючі м'які тканини. 

За наявності вираженого запального процесу в синусі, зони 

підвищеного інфрачервоного випромінювання розташовуються безладно, бо 

відбувається посилення крупноклітинної  інфільтрації, слизова оболонка 

синусів різко потовщується, покривається гнійним ексудатом [97]. 

Після вивчення термоасиметрії залежно від статі та віку у хворих на 

ГРС, із включенням вагітних, було отримано наступний розподіл. У групи 
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хворих з гострим вірусним та післявірусним риносинуситом  термоасиметрія 

в першій підгрупі у жінок склала ∆Т = 0,6 ± 0,04 °С, а в чоловіків                     

– ∆Т = 0,7 ± 0,04 °С , в другій підгрупі: у жінок–∆Т = 0,7 ± 0,06 °С, в 

чоловіків – ∆Т = 0,6 ± 0,07 °С, а в третій підгрупі термоасиметрія у жінок 

склала – ∆ Т = 0,8 ± 0,05 °С, а в чоловіків – ∆Т = 0,6 ± 0,05 °С. При цьому не 

встановлено статистично достовірної різниці (р˃0,05). Відзначено, що з 

прогресуванням віку у жінок посилюється термоасиметрія при уражені однієї 

пазухи, в той самий час у чоловіків ці дані менш залежні від віку. 

При вивченні термоасиметрії залежно від статі та віку у хворих на 

гострий бактеріальний риносинусит було виявлено наступне: термоасиметрія 

в першій підгрупі у жінок склала ∆Т = 1,3 ± 0,08 °С, а в чоловіків – ∆Т = 1,5 ± 

0,05 °С, в другій підгрупі: у жінок – ∆Т = 1,4 ± 0,18 °С, в чоловіків – ∆Т = 1,5 

± 0,08 °С, а в третій підгрупі термоасиметрія у жінок склала  ∆ Т = 1,7 ± 0,21 

°С, а в чоловіків – ∆Т = 1,5 ± 0,15 °С. При цьому не встановлено статистично 

достовірної різниці (р˃0,05). Відзначено, що з прогресуванням віку у жінок 

посилюється термоасиметрія при ураженні однієї пазухи, в той самий час у 

чоловіків ці дані менш залежні від віку. 

Такий розподіл можна пояснити особливостями гормональної регуляції 

у жінок, який має чіткий вплив на основний обмін та судинний тонус 

периферійних кровоносних судин, а також відмінністю фізіологічної 

діяльності між чоловіками та жінками, що підтверджено даними інших 

спеціалістів [2, 16, 156].  

ДІТ ННП в повній мірі відображає гострий запальний процес в 

синусах. Ці дані видно на результатах, отриманих при ендоскопії, 

рентгенографії, спіральній комп’ютерній томографії та клінічній картині при 

огляді пацієнтів (рис. 6.2) [49]. 
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а)                                                   б)                                  в)      

Рисунок 6.2. Гострий бактеріальний полісинусит: а) Спіральна комп’ютерна 

томографія навколоносових синусів; б) ДІТ навколоносових синусів;              

в) Ендоскопія порожнини носа.  

Для оцінки інформативності ДІТ при ГРС було розраховано чутливість, 

специфічність та точність методу термографічного обстеження з огляду на 

дані таблиць 6.1 та 6.2.  

Таблиця 6.1 

Дані термографічної зйомки в групі контролю та в групі хворих з ГРС 

Термоасиметрія Хворі Здорові 

˂ 0,4 54 100 

0,4-0,6 22 5 

0,6-0,8 23 0 

0,8-1 16 0 

˃ 1 82 0 

Усього 197 105 

Таблиця 6.2 

Підсумкові дані термографічного обстеження в групі хворих з ГРС 

та в групі контролю 

 Хворі Здорові Усього 

Термоасиметрія ≥ 0,4⁰ 143 5 148 

Термоасиметрія ≤ 0,4⁰ 54 100 154 

Усього 197 105 302 

Чутливість методу = 73%; 

специфічність методу = 95%; 

точність методу = 80%. 

З огляду на значення чутливості та специфічності побудовано 

характеристичну криву методу термографії (рис.6.3) [217]: 
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Fitted curve (вбудована крива):  y = 0.02Ln(x) + 1 

R² = 0.7334 

Area under curve (площа під кривою): = 0.9804 

Рисунок 6.3. Характеристична крива прогнозного методу. 

Користуючись приблизною шкалою значень AUC – площа під кривою, 

що відображає якість діагностичних тестів, визначено майже відмінну якість 

запропонованого методу термографічного обстеження. 

При порівнянні чутливості ДІТ із загальноприйнятими методами 

дослідження, такими як рентгенографія ННП та КТ ННП, отримано наступні 

результати, відображені на рис. 6.4 

 

Рисунок 6.4. Показники чутливості різних методів дослідження ГРС.  

 При цьому чутливість рентгенографії ННП при моносинуситах склала 

66%, при білатеральних синуситах – 60%, а при полісинуситах - 61%. 

Чутливість ДІТ ННП передньої групи при моносинуситах відповідала 
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показнику у 84%, при білатеральних синуситах – 77%, та при полісинуситах 

– 72%. А при дослідженні ГРС за допомогою методу КТ ННП, ці показники 

відповідали 90%, 94% та 88% відповідно. 

При встановленні стану здоров’я групи контролю було проаналізовано 

дані КТ, МРТ та рентгенографії ННП (результати дослідження голови при 

обстеженні та лікуванні у суміжних спеціалістів), але їх кількість була 

недостатня для розрахунку показників специфічності та точності. Тому ці 

дані були запозичені у інших авторів [82]. У порівнянні з іншими методами 

відзначено, що інформативність застосування КТ підвищує чутливість 

методу з 73% при термодіагностиці до 90% а специфічність навпаки 

знижується з 95% до 82,6%. Інформативність методу ДІТ при діагностиці 

захворювань навколоносових синусів у порівнянні з рентгенодіагностикою 

мала вищі показники. Так, чутливість метода становила 73%, замість 62%, 

специфічність – 95%, замість 90,9%, та точність –80% замість 68,75%. Крім 

того, варто відзначити, що ДІТ більш інформативна, у порівнянні з 

рентгенодіагностикою, так як дозволяє виявити зміни при гострих 

запаленнях вже на початкових стадіях розвитку захворювання, в той час, як 

на рентгенограмах ці дані відзначаються значно гірше. Проте, у стадіях 

розпалу термодіагностика вища лише при гострих етмоїдитах, так як 

звичайна рентгенографія має тенденцію до гіпердіагностики при аналізі 

верхньощелепних та фронтальних пазух, але в той саме час недооцінює стан 

ґратчастого лабіринту (точність = 32%) [82]. 

Виходячи з цього видно, що дані термодіагностики тісно 

переплітаються з даними інших методів та мають діагностичні зв’язки з 

ними, та за деякими окремими показниками мають кращу інформативність 

[49]. 

Результати проведеного дослідження виявили, що показники ІЧТ при 

низці вищеописаних захворювань можна порівняти з даними променевих і 

функціональних методів діагностики, які застосовуються тільки для оцінки 

структурних особливостей обстежуваних ділянок, тим часом як 
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термометричні й термотопографічні показники дозволяють оцінювати 

функціональні зміни в динаміці, тобто стежити за змінами під час 

первинного обстеження та на етапах лікування. ІЧТ ще на ранніх стадіях 

клінічного перебігу захворювання дозволяє уточнити локалізацію 

функціональних змін, що відбуваються на клітинно-тканинному рівні, 

визначити активність процесу, його поширеність і характер змін. 

Порівнюючи ІЧТ з функціональними методами дослідження, можна 

відзначити таку перевагу, як здатність прогнозувати розвиток ускладнень, 

ґрунтуючись на отриманих термометричних та термотопографічних 

параметрах. Таким чином, у результаті роботи вдалося визначити 

діагностичну й прогностичну значимість термографічного дослідження 

відповідно до клінічних проявів, результатів променевих і функціональних 

методів діагностики, довести, що метод ДІТ є абсолютно достовірним, 

неінвазивним і безпечним. 

 

Другою частиною дослідження було вивчення впливу іригації 

порожнини носа (за модифікованою ретроназальною методикою в комбінації 

зі стандартними схемами лікування) на динаміку перебігу запального 

процесу при ГРС, оскільки, незважаючи на появу нових і вдосконалення вже 

відомих методів лікування та профілактики, рівень захворюваності на ГРС не 

знижується [76, 86, 87, 132]. Така ситуація пов'язана з підвищеною 

алергізацією населення через несприятливий екологічний стан 

навколишнього середовища, частими контактами з полютантами, 

розширенням мікробного спектра збудників [115, 150, 173, 202]. 

Один з методів лікування риносинуситів – іригаційна терапія 

порожнини носа, різновидом якої є носовий душ. Ефективність застосування 

іригації з метою зволоження слизової оболонки порожнини носа, 

механічного видалення агентів, що її ушкоджують, відмічена низкою 

досліджень [75, 223, 229]. 
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Для другої частини дослідження було відібрано 40 осіб з ГРС, яких 

поділили на дві підгрупи по 20 хворих у кожній. Розподіл у підгрупах за 

статтю та віком був майже однаковим. Оцінка ефективності результатів 

лікування проводилася протягом трьох візитів: 1 візит – перший день 

лікування; 2 візит – п'ятий  день лікування; 3 візит  – десятий день лікування. 

Протягом кожного візиту всім хворим, крім передньої риноскопії і 

з'ясування скарг, виконувалася оптична ендоскопія порожнини носа й зйомка 

термограм.  Під час ендоскопії зверталася увага на наявність та вираженість 

набряку й гіперемії слизової оболонки порожнини носа. 

Усім хворим як на вірусну, післявірусну так і бактеріальну форми ГРС 

проводилося відповідне лікування, засноване на сучасному 

етіопатогенетичному підході, згідно з уніфікованим клінічним протоколом 

первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) 

медичної допомоги № 85, затвердженим МОЗ України від 11 лютого 

2016 року. Найперше всім хворим призначалася антибактеріальна терапія: 

при легкому та середньому ступені тяжкості перебігу риносинуситу – 

перорально; при тяжкому ступені – парентерально. Антибіотикотерапія 

призначалася емпірично. Препаратом першої лінії був амоксицилін у 

поєднанні з клавулановою кислотою, якщо це не суперечило 

антибактеріальній чутливості збудників. Макроліди, як препарати першої 

лінії розглядалися у випадках, коли було підтвердження етіологічної ролі 

атипової флори у виникненні ГРС або були протипоказання для призначення 

захищених амінопеніцилінів. Препаратами другої лінії були цефалоспорини 

ІІІ покоління (цефтриаксон), фторхінолони (левофлоксацин). 

Згідно з розподілом хворих з ГРС на клінічні групи, частині з них у 

терапію було включено пункційний метод лікування з промиванням пазухи 

фізіологічним розчином, після чого в пазуху вводилися розчини 

антибактеріальних, антисептичних та протизапальних препаратів. До 

медикаментозного лікування також було долучено протизапальну терапію й 

антигістамінну терапію в дозуванні, відповідному інтенсивності запалення, 
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віку й вазі хворого. Місцеве лікування включало так звану носову 

розвантажувальну терапію – уведення судинозвужувальних (водорозчинних і 

мазевих) препаратів – до  3–4 разів на добу, а також одноразове проведення 

анемізації слизової оболонки порожнини носа, особливо області середнього 

носового ходу. Після купірування гнійно-запального процесу в пазусі хворим 

проводилося фізіотерапевтичне лікування (УВЧ, УФО, «ЛУЧ-2», лампа-

солюкс). У разі неефективності емпіричної антибактеріальної терапії, 

тяжкого перебігу ГРС хворим проводили пункцію ураженого синуса або 

оперативне втручання – гайморотомію, фронтоетмоїдотомію чи 

фронтоетмоїдогайморотомію [143]. Відповідно до завдань дисертаційної 

роботи частині хворих проводили іригаційну терапію за модифікованою 

ретроназальною методикою один раз на добу протягом усього терміну 

лікування. 

Важливим в оцінці ефективності лікування виявився аналіз динаміки 

скарг хворих й основних симптомів захворювання в досліджуваних 

підгрупах. Як відомо, характерними для ГРС є скарги на порушення носового 

дихання, виділення з носа. 

Під час аналізу скарг зʼясовано, що достовірне покращення носового 

дихання пацієнти обох підгруп відзначали вже до 2 візиту (р<0,05). Слід 

зазначити, що, згідно з отриманими даними, поліпшення носового дихання 

швидше настало в пацієнтів другої підгрупи. Суб'єктивне відчуття 

покращення носового дихання можна пояснити ефектами іригаційних 

процедур – механічним видаленням патологічного відокремлюваного з 

порожнини носа й судинним спазмом за рахунок впливу на рецепторні 

закінчення трійчастого нерва, що іннервує слизову оболонку порожнини 

носа. 

Наступною скаргою, яку висували хворі двох підгруп, була скарга на 

виділення з носа. Зменшення його кількості й зміна характеру відбувалася в 

пацієнтів обох підгруп. Крім того було очевидно, що в процесі лікування у 

хворих, яким до схеми лікування ГРС не було включено іригаційної терапії, 
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виділення з носа зберігалися до завершення лікування в більшої кількості 

хворих. 

Після з'ясування скарг під час кожного візиту хворим зроблено 

передню риноскопію й оптичну ендоскопію порожнини носа ригідними 

ендоскопами. Передня риноскопія є стандартним методом контролю за 

динамікою захворювання, тим часом оптична ендоскопія – більш точний 

метод дослідження, який дозволяє якісніше виконати діагностику, що не 

доступно для передньої риноскопії. При цьому було оцінено наявність 

набряку й гіперемії слизової порожнини носа. 

Набряк слизової оболонки порожнини носа мав достовірне зменшення 

у всіх підгрупах до 2 візиту. Статистично достовірні відмінності відзначено 

між даними всіх візитів (р<0,05). Гіперемія слизової оболонки порожнини 

носа також мала достовірне зменшення у всіх підгрупах до 2 візиту (р<0,05).  

У пацієнтів першої підгрупи, котрим іригація порожнини носа не 

застосовувалася, до закінчення лікування скарги на утруднення носового 

дихання, виділення з носа зустрічалися частіше, ніж у пацієнтів другої 

підгрупи. Крім того, зберігався набряк і гіперемія слизової оболонки 

порожнини носа, що спостерігалося під час ендоскопії та передньої 

риноскопії в більшості хворих (р<0,05). Так, покращення якості ефективності 

лікування з долученням іригаційної терапії у хворих на бактеріальні форми 

риносинуситів, у яких лікування проводилося безпункційним методом, до 

середини лікування було ефективніше на 27,27%, а вже наприкінці лікування 

цей показник складав 43,75%. Запропонована модифікація ретроназально-

аспіраційної іригації порожнини носа дозволила підвищити ефективність 

лікування хворих на бактеріальні форми риносинуситів до 80,0% ± 5% у 

другій підгрупі проти 35,0% ± 5% в першій підгрупі (р<0,05). З огляду на 

одержані дані другої частини наукового дослідження, застосування 

іригаційної терапії порожнини носа в схемі лікування ГРС є доцільним, 

оскільки прискорює позитивну динаміку захворювання, що виражається в 

достовірному зменшенні виділень з носа, покращенні носового дихання, 
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зменшенні набряку й гіперемії слизової оболонки порожнини носа, 

покращенні даних термографічної картини.  

Резюме 

 Запропонована методика використання ДІТ дозволяє проводити 

діагностику запальних захворювань ННП, навіть на ранніх стадіях розвитку 

патологічного процесу, з високим ступенем достовірності, а також 

контролювати процес лікування й діагностувати розвиток запальних 

ускладнень. Включення іригаційної терапії порожнини носа до схеми 

лікування ГРС дозволяє домогтися більш успішного результату лікування 

цих патологічних станів.  

За цим розділом опубліковано: 

Журавльов А.С. Діагностика гострих параназальних синуситів на 

основі використання дистанційної інфрачервоної термографії                           

/ А.С. Журавльов, О.О. Карчинський // Ринологія. – 2017. – №2. – С. 10-20. 
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Висновки 

1.  У практично здорових осіб, у тому числі і у вагітних, середня температура 

над верхньощелепною пазухою склала Т = 33,7 ± 0,13°С, над лобовою 

пазухою – Т = 33,9 ± 0,12°С, над ґратчастим лабіринтом та орбітою – Т = 34,2 

± 0,13°С, над зовнішнім відділом порожнини носа – Т = 33,6 ± 0,11°С. При 

цьому термоасиметрія в практично здорових осіб у ділянках проекції 

навколоносових синусів склала не більше 0,4°С.  

2. При вивченні даних ДІТ в діагностиці ГРС не встановлено статистично 

достовірної різниці між чоловіками, жінками та вагітними, де цей показник 

при вірусних та після вірусних ГРС був в межах – ∆Т = 0,6 ± 0,04°С - 0,8 ± 

0,05°С, а при бактеріальних формах ГРС склав – ∆Т = 1,3 ± 0,08°С - 1,7 ± 

0,21°С (р˃0,05). 

3. Розроблено уніфіковану тепловізійну методику кількісного та якісного 

аналізу розподілу й динаміки змін аномальних теплових полів людини, яка 

адаптована для діагностики, динамічного спостереження та оцінки 

ефективності лікування ГРС. При цьому доведено, що при  її застосуванні на 

базі АТП-1 термографу, в діагностиці ГРС, є істотно ефективнішою – 41,8 ± 

2,2% до 20,1 ± 3,1% (р<0,05) в порівнянні зі стандартною методикою 

обробки. 

4. Застосування методу статистичного аналізу – ROC дозволило отримати 

уточнені наукові дані про те, що метод ДІТ у діагностиці має зіставлену з КТ 

ННП чутливість – 90% та 73% відповідно, точність – 96%, проти 80% та  

специфічність – 82,6%, проти 95,0%, а в порівнянні з рентгенографією ННП 

ці показники були значно вищими: проти 62%, 68,75%, 90,9% відповідно. 

Але при цьому ДІТ є не променевим та не інвазивним методом. 

5. Інформативність ДІТ в діагностиці моносинуситу склала – 84% проти 66% 

при рентгенографії, білатерального риносинуситу – 77% проти 60%, та 

полісинуситу – 72% проти 61%. (р<0,05). 
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6. Доведено, що ДІТ є інформативною методикою для оцінки ефективності 

заходів  в динамічному спостереженні за хворими з бактеріальними ГРС при 

консервативному лікуванні. 
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Практичні рекомендації 

1. Під час обстеження пацієнтів з патологічними процесами в ЛОР-

органах за допомогою інфрачервоної термографії з трьох фронтальних 

термограм повинна відбиратися одна з вертикальним положенням 

голови та природно відкритими очима (важливо, оскільки температура 

повіки залежить від фази моргання). На термограму голови повинна 

накладатися сітка вимірювання показників температури, яка точно 

повторює контури навколоносових синусів людини передньої групи. 

При цьому виділяються зони інтересу під час ГРС передньої групи 

згідно з патентом №112855 від 26.12.2016 р. 

2. Отримані термографічні й термометричні показники необхідно 

порівнювати з аналогічними показниками на симетричному здоровому 

боці. За наявності поширеного патологічного процесу рекомендується 

використовувати таблиці з розробленою нормою, у яких подано 

кількісні та якісні тепловізійні характеристики осіб різної статі й віку. 

А також, враховувати показники термально – стабільних ділянок 

обличчя (зовнішній кут ока, підборіддя та глабела). 

3. Модифікований алгоритм може бути частиною програмного 

забезпечення для аналізу термофотографій або навіть може бути 

реалізований на різних пристроях (мобільному телефоні, планшеті 

тощо), що дозволить швидко інтерпретувати результати CAD-

діагностики ГРС. 

4. Комп'ютерну дистанційну термографію можливо включити як 

скринінг-метод в алгоритм ранньої діагностики хворих з ГРС, 

долучаючи до групи обстеження вагітних та дітей. 

5. У схемах комплексного лікування гострого бактеріального 

риносинуситу доцільно застосовувати процедуру іригації порожнини 

носа на основі використання фізіологічного розчину хлориду натрію 

(патент №115003 від 27.03.2017 р.). 
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6. Запропонована модифікація ретроназально-аспіраційної іригації 

порожнини носа дозволила підвищити ефективність лікування хворих 

на бактеріальні форми риносинуситів до – 80,0% ± 5% у другій 

підгрупі проти 35,0% ± 5% в першій підгрупі (р<0,05) за рахунок 

зменшення симптомів носової обструкції. 

7. Перед призначенням іригаційної терапії хворим з гострим 

бактеріальним риносинуситом слід переконатися у відсутності 

вираженої деформації внутрішньоносових структур. Наявність 

деформацій, що утруднюють носове дихання, є протипоказанням для 

проведення іригації порожнини носа. 

8. Під час відчуття утруднення носового дихання, викликаного набряком 

слизової оболонки порожнини носа, перед кожною процедурою 

іригації порожнини носа необхідно рекомендувати пацієнтам 

використання назальних деконгестантів. 
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Додаток 1 

Інтегральні коефіцієнти випромінювання матеріалів, які 

використовуються в спектральному діапазоні 8– 4 мкм. 

 

Найменування матеріалу Коефіцієнт випромінювання 

 

людська шкіра 

чорний одяг 

шар сажі 1 мм (поверхня АЧТ) 

сіра штукатурка 

масляна фарба всіх кольорів 

чорна фарба (матова) 

пластикові панелі 

фанерні панелі 

 

0,98 

0,97 

0.98 

0.93 

0,93-0,97 

0,97 

0,94 

0,93 
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